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Neste número da Releitura, com a qual a Fundação 

Municipal de Cultura e sua Diretoria de Leitura e 

Informação, incluída aí nossa Biblioteca Pública Infantil 

e Juvenil encerram um ciclo de ações em torno da 

leitura, pareceu-me importante voltar a 1991, quando 

teve início uma atuação sistemática da então Secretaria 

de Cultura, recém-criada e belamente dirigida por 

Berenice Menegale. 

Nessa volta, tentei avaliar se iniciativas atuais mantiveram 

os objetivos maiores definidos lá no projeto da 

Biblioteca Infantil que se inaugurava, com cuidados 

especiais e uma equipe de profissionais de peso, em 

várias áreas, e que esboçava uma atuação 

contínua de leitura para a cidade, a começar pelos 

leitores menores. 

Essa retrospectiva evidenciou que, apesar das 

dificuldades que têm de ser enfrentadas 

cotidianamente, passos seguros foram dados, 

um a um, até amadurecer a criação de uma Diretoria de 

Leitura e Informação, que ampliou programas, criou vários 

braços, envolvendo espaços e regiões da cidade e 

construindo uma rede de cidadãos leitores e 

comprometidos. 

Hoje, a Fundação Municipal de Cultura pode assegurar 

que conta com uma política pública de leitura, que vai da 

criação/ampliação de bibliotecas inclusive como 

âncoras dos muitos Centros Culturais que a cidade 

escolheu como equipamento importante para seu 

cotidiano até concursos literários (como o mais antigo 

do Brasil: o 'Prêmio Cidade Belo Horizonte', e o mais 

original: o "João-de-Barro"), além de pesquisas, 

cursos, oficinas e seminários, ações em parques, 

jardins, hospitais, e publicações, como esta Releitura, 

que vem bravamente, desde 1991, levando a todo o 

Brasil artigos importantes sobre a leitura e a produção 

cultural para crianças e jovens. 

Esta 23ª edição da revista coincide com um momento 

importante para a Fundação Municipal de Cultura: a 

realização do 9º Encontro das Literaturas. 

O Encontro, este ano, tem como tema as literaturas 

populares, representadas pela narração de histórias, 

exposições sobre fábulas e lendas, oficinas de RAP e 

cordel, shows de viola e coco, e abriga o 4º Seminário 

Beagalê, que debate temas de Brasil e de África, e o 5º 

Encontro da Arte de Ler e Contar Histórias. 

No período de 10 a 16 de novembro, as dezenas de 

atividades programadas por nós e nossos parceiros 

comprometidos com a causa comprovam. mais uma 

vez, que a leitura nos leva sempre muito além das 

palavras. 

Maria Antonieta Antunes Cunh 
Presidente 



1° Concurso Ilustração de Poemas 
Promovido pela PBH/FMC, o concurso instituiu o diálogo entre estudantes dos ensinos médio e fundamental da 
capital mineira , a poesia de Manuel Bandeira e as artes plásticas. Cada um dos selecionados recebeu um cheque
livro e viu sua ilustração exposta no 9° Encontro das Literaturas. Confira o talento de alguns finalistas. 

Priscila caroline Dias de Paula, 13 anos. 
Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, 
2º ano/3º ciclo. 

O salto do mineirinho Benjamim 
para dentro da literatura 
HELOÍSA PIRES LIMA 
Há histórias valiosas em todos os 
tempos que podem ter a sorte, ou 
não , de serem notadas . Que 
desperd ício se não puderem ser 
contadas porque todas elas possuem 
um néctar, um perfume, uma melodia 
única. 

12 
Literando com africanidades 
ROSÁLIA DIOGO 

João Vítor Anacleto de castro, 8 anos. 
Colégio Magnum, 2ª série do Ensino 
Fundamental. 

Paula Frossard Moreira, 17 anos. 
Colégio Padre Eustáquio, 3º ano do 
Ensino Médio. 

Escrevivências da afro-brasilidade - história e 

16 
A invenção de Sofia 
HALEMSOUZA 
Os leitores vêm sendo 
fascinados por essa 
personagem cujas principais 
características - o arrivismo e 
o apego pela rutilância -
poderiam fazer dela um 
acúmulo de vulgaridades , 
mas que a capacidade 
narrativa e inventiva de 
Machado transportou para um 
locus todo especial de nossa 
ficção. 

O Núcleo de Relações Étnico-Raciais e de Gênero tem estabelecido uma política 
educacional de valorização da diversidade e superação da desigualdade étnico-racial, 
no sentido de mostrar o reconhecimento que o afro-brasileiro deve ter em função da 
sua significativa participação na construção e formatação da sociedade brasileira. 
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Irene no Céu 
(Manuel Bandeira) 

Irene preta 
Irene boa 

Irene sempre de bom 
humor. 

Imagino Irene entrando 
no céu: 

- Licença, meu branco! 
E São Pedro bonachão: 

- Entra, Irene. Você não 
precisa pedir licença. 
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ESCREVIVÊNCIAS DA AFRO-BRASILIDADE: 
HISTÓRIA E MEMÓRIA 

CONCEIÇÃO EVARISTO é mestre em Literatura Brasileira (PUC/RJ) e doutoranda em Literatura 

Comparada (UFF/RJ). Autora dos romances Poncíá Vicêncío e Becos da Memória (Mazza Edições) e da 

antologia Poemas da Recordação e outros Movimentos (Ed. Nandyala), no prelo. 

"Quando a memória vai apanhar bocados de 
madeira seca, traz a lenha que muito bem lhe 

apraz ... "' 
Birago Diop 

"A história 
do negro 

é um traço 
num abraço 

de ferro e togo ."2 

Adão Ventura 

"Toda história é sempre 
sua invenção 

Qualquer memória é sempre 
uma invasão do vazio"3 

Leda Martins 

Navegar nas águas da História é navegar nas 
águas da certeZé;i (pelo menos é o que dizem 
os historiadores tradicionais) . Navegar nas 
águas da memória é enfrentar as correntezas 
do mistério, do não provável, do impreciso. 
Entretanto, História e memória se confundem 
como elementos constitutivos de vários textos 
da literatura afro-brasileira. Como fenômenos 
distintos, se entrecruzam, se confrontam, se 
complementam, ou mesmo, substituem um ao 
outro. Vários são os textos em que a memória, 
recriando o passado ocupa um espaço vazio, 
deixado pela ausência de informações 
históricas mais precisas. E esse passado 
recriado passa a ser constantemente 
amalgamado ao tempo e à história presentes. 
Nesse sentido, o passado surge como esforço 
de uma memória que está a construí-lo no 
presente. Tanto o passado remoto, quanto o 
passado recente , assim como o quotidiano, a 
matéria do hoje e do agora , tudo tentará 
preencher as ausências premeditadas e 
apagar as falas distorcidas de uma narrativa 
oficial , que poucas vezes se apresenta sob a 
ótica dos dominados. 

Ecléa Bosi (1983, p.17), em seu estudo sobre 
a memória dos velhos, afirma que na maior parte 
das vezes lembrar não é reviver, mas é refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de 
hoje, as experiências do passado. A memória 
não é sonho, é trabalho; nesse sentido a 
pesquisadora reforça os argumentos de 
Bergson. De Ecléa busco ainda outra reflexão, 
quando a autora , abordando alguns 
apontamentos de Frederic Charles Bartlett 
sobre a construção social da memória, diz: 

"Quando um grupo trabalha intensamente em 
conjunto, há uma tendência de criar 
esquemas coerentes de narração e de 
interpretações dos fatos, verdadeiros 
'universos de discursos ', 'universos de 
significados' que dão ao material uma forma 
histórica própria, uma versão consagrada dos 
acontecimentos. O ponto de vista do grupo 
constrói e procura fixar a sua imagem para a 
história." 

Considerando as afirmações de Ecléa Bosi 
durante a leitura de várias criações literárias 
afro-brasileiras , percebe-se um conjunto 
extenso de textos, em que o sujeito autoral se 
inscreve em uma postura coletiva, marcada pelo 
desejo, pela intenção de criar 'universos de 
d iscursos ', 'universos de significados ', 
inventados segundo a visão própria de um 
grupo. São textos discordantes do sentido da 
história oficial , e mais do que isto, são erigidos 
como contra-discursos literários à estereotipia 
que pesa sobre as personagens negras e sobre 
as formas culturais africanas e afro-brasileiras 
no interior de grandes obras da Literatura 
Brasileira. Se a fala do colonizador de ontem 
perpetua em expressões como descobrimento, 
conquista, selvagens, revelando uma história 
concebida por um olhar etnocêntrico e 
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eurocêntrico, há um discurso poético, que 
imagina outra história, outro destino para os 
africanos que foram trazidos e escravizados 
nas Américas. A poética de uma memória 
recriada, reinventada, e que busca refazer o 
caminho de volta à África, reencontrar os 
primeiros africanos chegados ao Brasil, 
construir heróis segundo outro entendimento da 
história e resgatar da tradição negro-africana 
um repertório de signos próprios para a sua 
poética 

Ao fazer do passado matéria de poesia, a 
poética da memória, construída nos textos afro
brasileiros, remete-nos para o significado de 
memória dos gregos, exposta por Jaques Le 
Goff, quando o historiador diz que "a poesia 
identificada com a memória faz desta um saber 
e mesmo uma sageza, uma Sophia. ( .. .) 
Mnemosine, revelando ao poeta os segredos 
do passad", e introduzindo-o "nos mistérios do 
além". Podemos entender ainda que, "a 
memória aparece então como um dom para os 
iniciados e anamnesis, a reminiscência, como 
uma técnica ascética e mística. ''1 

A palavra poética, ao rememorar o passado e 
ao sonhar o futuro, pode inventar outro destino 
para o homem. Para Aristóteles, o que 
diferenciava o historiador do poeta era que -
enquanto um diz o que aconteceu, o outro diz o 
que poderia suceder. 

No poema Navio Negreiro, de Sonia Fátima 
da Conceição, a poetisa sonha outras causas 
para o carregamento humano que deixava a 
África. Negar o sofrimento pode ser uma forma 
de esperança e resistência. 

"Por força e comando 
do ORIXÁ Maior 

mudou-se o rumo dos ventos 
desenharam-se nuvens no céu 

E o mar foi colocado 
em nossa direção."5 

Já no poema de Oliveira Silveira, a memória 
clama por África, pelo útero-continente
materno. O eu poético, como um filho saudoso, 
relembra a mãe, alimentando a memória do Elo. 

''Aqui meu umbigo tímido 
receptor de seiva 
neste lado do mar 

nesta longe placenta 

E África lá está 

1utra extremidade do cordão"6 

Ao se observar a resistência da tradição cultural 
negra e a sua reelaboração, a sua 
reterritorialização no Brasil e em outros países 
da diáspora africana, percebemos o caráter 
pessoal e coletivo da memória como 
possibilitador de construção de uma identidade. 

Para Halbawachs7 existe uma parte de nossa 
memória individual construída pela sociedade 
e existe uma parte da sociedade que funciona 
como memória para nós. A memória individual 
é antes de tudo uma memória social. O 
testemunho de memória social vem de certa 
forma completar a memória individual. E é pela 
linguagem - um dado social - que o processo 
de interação memória individual e social se 
completa. 

A literatura afro-brasileira traz o registro de uma 
memória social, enquanto lembranças de vários 
indivíduos. Memória que permitiu um 
conhecimento de um sistema simbólico, que 
possibilitou uma reorganização do território 
negro da diáspora, através de uma mística 
negra, vivida em um tempo que escapa a uma 
medição cronológica, por se tratar de um tempo 
mítico. 

No poema Meu Pai, de Adão Ventura, o sujeito 
poético relembra a imagem de um pai velho e 
cansado, que pode ser reconhecida, tanto em 
Serro/MG como no bairro negro de 
Johannesburgo (África do Sul). Um pai que 
nasce das lembranças particulares, individuais 
do poeta, mas que tem moradia na memória, 
na história de quem ficou na África ou de quem 
forçosamente partiu. 

"( I) 

meu pai já está velho 
e cansado 

em Serro ou Soweto. 

meu pai já está velho 
e cansado 

ainda que faça sol 
em Johannesburgo. 

mas, 
as suas mãos 

ainda não estão 
tão trêmulas, 

ao ponto de errar o corpo 

de um Mr. Vorster."8 

A memória dos povos afro-descendentes nas 
Américas situa o sujeito na África e na diáspora, 



recompondo espaços e tempos múltiplos e 
diversos, devolvendo ao afro-descendente a 
sua origem pelo reconhecimento de seu 
passado. 

A palavra poética, ao reconstruir a história, 
busca pela Mãe África e pelos filhos que foram 
divididos. Referencia a África como lugar de 
origem ancestral, como também afirma 
prazerosamente as relações intra-diáspora. As 
manifestações culturais dos outros países, em 
que os descendentes dos povos africanos se 
fazem presentes na constituição da nação, são 
diariamente incorporadas pelo afro-brasileiro, 
principalmente no campo da música e da dança. 

O blue, o black sou/, o funk, o rap pertencentes 
ao mundo negro americano já são coisas 
nossas. O reggae e a filosofia rastafari do negro 
jamaicano já estão no lazer e na conduta de 
muitos jovens negros brasileiros. 

O Movimento Black Power americano, com a 
sua postura político-ideológica e estética de 
valorização e de construção da auto-estima do 
negro, com sua famosa frase, repleta de elogio 
étnico: "Black is beautiful", teve grande 
influência no Movimento Negro brasileiro. 

A memória, revisitando a África e a diáspora, 
permite ao eu poético, construído nos 4 poemas 
de Edmilson de Almeida Pereira, ir a Soweto, 
a Salvador, a Luanda e a Nova Orleans, 
cruzando mares, experimentando espaços 
diversos. 

SOWETO 
"O que parece frágil sabe reunir-se fortemente 

O zinco espera a varanda que será 
mas a madeira não é toda para montar 

um abrigo de pétalas no jardim. 
Por agora só a Constituição se contenta 

em saber os centímetros de um girassol. 
Um girassol é o sol colado ao zinco. 

SALVADOR 
sob os olhos divinos o mundo e sua carne se 

arranham 

Em Salvador a manhã e uma oferenda ajuntam 
os homens quando toda lei do mundo ocultas 

em cartões postais o esqueleto do outro. 
Com a manhã o mar se oferece ao chão e o 

pensar dos muitos cresce cidade adentro 
as letras de seus olhos gravando como se lessem 

a verdade dos deuses. Em Salvador o tempo 

LUANDA 
ou por que uma cidade habita num homem 

Os homens são banidos de sua terra e tornam 
com o tempo mais velho: são homens cr~scidos 

e sua vontade revendo a árvore que o vento 
concebeu em suas ausências: um oceano não adia 

um homem de sua árvore e a experiência que o 
amplia ensina-lhe a orientação do mundo. 

NOVA ORLEANS 
como um canto transpõe a hipocrisia 

A vida sabe o revés de uma tentativa 
mas o incêndio da voz atenua a solidão 
e o medo de um país incompreensivo. 
Arde para resistir ao não e revelar-se 
a alma que mais dentro do desespero 
percebe o mundo e seu absurdo,· ó um blue 

é justo e completo como um abraço." s 

A memória oral na África cumpre um papel 
importante nas relações sociais e se apresentou 
e se apresenta ainda hoje, ao lado de uma 
história já escrita, como um meio natural de 
conservação e propagação de uma história 
africana. 

Essa prática social, responsável por soldar 
gerações dentro e fora da África, acompanhará 
o homem africano na diáspora, onde o gesto 
de contador de histórias será repetido no novo 
território. 

Considerar a memória e a oralidade como 
fontes incapazes ou extremamente frágeis para 
o registro da história é ignorar o fato de que as 
sociedades sem escrita são capazes de 
organizar sistemas e modos de vida com 
estruturas muitas vezes bastante complexas, 
e que a construção e a transmissão desse 
saber são sustentadas por esses dois 
fenômenos. 

A importância da palavra, da oralidade, nas 
culturas africanas, pode ser compreendida pela 
deferência que se dá ao griot (idoso). Ele tem 
um status especial na sociedade. Os griots da 
tradição africana tinham um papel fundamental 
na transmissão da história. Contavam sobre as 
genealogias de determinadas famílias. Graças 
ao poder e ao conhecimento que tinham das 
comunidades e da força de sua memória, podiam 
influenciar inclusive nas guerras, ao narrar, ao 
rememorar os feitos guerreiros dos 
antepassados. 

t 



Na tradição africana, a palavra é portadora de 
força - axé. Contar as histórias dos 
antepassados é também transmitir a força 
deles. Saber a tradição é estar protegido, 
fortalecido para "continuar ser aquilo que é e 
acredita ser'~º. A memória e o relato da história 
se transformam em lição, explicando o mundo 
e orientando a vida. 

Existem intenções para criar e abrigar uma 
memória , assim como para criar um 
esquecimento. Tentar apagar a memória 
coletiva de um povo é querer impossibilitá-lo 
de apoderar-se de sua história, é desejar torná
lo vazio, torná-lo realmente sem história. A luta 
de um povo para conservar, para retomar a sua 
memória confunde-se com a luta pela sua 
emancipação, pela sua autodeterminação. A 
insistência do poder, seja ele no estado moderno 
ou no estado tradicional, em manipular a 
memória do povo, indica que "a memória 
coletiva é não somente uma conquista, é 
também um instrumento e um objetivo do 
poder''. 11 

A manipulação da memória pelo poder revela
se pela manipulação da historiografia. A 
memória e a história que estão registradas são 
o assentamento do poder. Entretanto, há 
momentos em que o poder permite frinchas por 
onde interpenetram a memória e a história que 
ele mesmo quer ver sufocadas. 

Fato notório, sem dúvida insuflado pela 
sociedade civil organizada (no caso específico, 
pelo Movimento Negro), foi a força com que o 
símbolo de Zumbi de Palmares, nos seus 300 
Anos de Imortalidade, despertou o interesse de 
historiadores , lite ratos, comunicadores , e 
ganhou a mídia. O imaginário em relação a 
Zumbi de Palmares, que já vinha lentamente 
extrapolando os limites do Movimento Negro, 
em 1995 atingiu foros de discussão pública e 
política, reavivando a história do negro e a 
história do povo brasileiro. 

História e memória criam e abrigam uma força 
mágica do passado. E essa magia torna-se 
mais sedutora quando são considerados os 
mitos de fundação, o passado ancestral de um 
povo. Então, a história que está alojada na 
memória coletiva e que tem profunda relação 

com o mito, ganha significado através dele. 

Nadei vê nas sociedades tradicionais, sem 
escrita, dois tipos de história: a "ideológica" e a 
"objetiva''. 12 A primeira, que é a memória 
coletiva, tende a confundir história e mito e os 
fatos ordenam-se e realizam-se de acordo com 
a tradição da comunidade. A segunda narra os 
fatos objetivos, dentro de uma ordem 
observável de relações e de sucessão, 
compreensíveis para historiadores e 
investigadores. 

E os "homens-memórias", que são ao mesmo 
tempo depositários tanto da história "ideológica", 
como da "objetiva" - apontadas por Nadei, 
através da oralidade, continuam propagando as 
duas. 

Na história da diáspora, podem-se ler 
reminiscências da história "ideológica" das 
culturas africanas: na cosmogonia negra, na 
procura deliberada de um passado ancestral , 
na valorização e no esforço de construção de 
heróis negros, na relação intra-diáspora (a 
memória de vários irmãos juntos pode 
reconstruir melhor a imagem da mãe) , nas 
nomeações de origem africana para os filhos -
ato de reapropriação do nome próprio que os 
africanos e as africanas perderam ao ganhar 
um nome cristão dado pelo colonizador. 

A reapropriação da linguagem pela retomada 
do próprio nome também foi muito significativa 
nos países africanos, após a Independência, 
quando eles buscaram designações para seus 
territórios, antes das invasões coloniais, como: 
Zimbabwe, Mal i, Gana, Benin. 

Reviver o passado, extrair da memória os fatos 
tais como eles aconteceram é tarefa impossível 
para a mente humana. A história e a memória, 
ao apresentarem a descrição de um evento 
ocorrido , por mais que se aproximem da 
fidelidade descritiva do fato , estarão sob o 
domínio de um olhar que, condicionado pelo 
momento presente , mudará profunda ou 
levemente a incidência do foco. 

Se a história e a memória são reconstruções 
do passado, será reconstruído aquilo que se 
deseja novamente erguido, e estará fadado à 
morte o que não se deseja reconstruir. História 



e memória não são construções inocentes. 
Ambas podem determinar e cumprir objetivos. 

Nos textos afro-brasileiros torna-se visível a 
preferência temática por determinados 
assuntos pertinentes à história e à memória afro
descendentes no Brasil. Ao reconstruir a 
história, sob o ponto de vista dos afro
brasileiros, o escritor busca edificar uma épica 
em que os heróis e os feitos estão relacionados 
à história do negro. O primeiro herói negro a 
receber as honras do povo é Zumbi dos 
Palmares, o maior representante épico da 
história negra. Zilá Bernd 13 argumenta que, 
como o escravizado não podia, por 
contingências históricas, ser retratado e aceito 
como herói - porque era o escravo fugido, o 
fora-da-lei, o marginal - a louvação desse herói 
constituir-se-ia antiépica, por ser um canto ao 
transgressor. Bernd ainda destaca outra 
inversão de valores: são os escravos vencidos 
que se tornam heróis. À argumentação de 
Bernd, acrescento um ponto de vista, 
apreendido após a leitura do poema de Solano 
Trindade, abaixo transcrito. Leio no canto épico 
do poeta afro-brasileiro a construção de outro 
modelo de heroicidade, aquela que não passa 
pela vitória imediata de um sujeito, mas pela 
resistência contínua de um povo que esse herói 
representa. Heroicidade da qual o poeta também 
participa. Na feitura do poema dá-se a 
continuidade da luta quilombola. 

A redenção de Zumbi de Palmares proposta 
pela épica do poeta pode ser compreendida por 
uma frase lapidar que reverenciou Zumbi e foi 
incorporada em muitos dos eventos que 
homenageavam sua epopéia palmarina, em 
1995. A solene frase: "300 anos da 
IMORTALIDADE de Zumbi de Palmares", com 
origem em Salvador, ecoou durante os festejos 
comemorativos, em vários estados brasileiros. 
Consagrava-se a perenidade do herói; a 
comunidade afro-brasileira instituía a 
imortalidade do herói. 

Solano Trindade, em Cantos dos Palmares, 
recoloca o herói no centro da cena e canta o 
fato-símbolo, não só da história do negro, mas 
de toda nação brasileira. 

"Eu canto Palmares 
sem inveja de Virgílio e Homero 

e de Camões 
porque o meu canto 

é o grito de uma raça 
em plena luta pela liberdade 

(. . .) 
o opressor 

não pôde fechar a minha boca 
nem maltratar meu corpo 

meu poema 
é contado através dos séculos 

minha musa esclarece as consciências 
Zumbi foi redimido ... "14 

Jamu Minka, no poema Zumbabwe, reverencia 
Zumbi, incorporando seu ao nome ao do país 
africano, Zimbabwe. Ao propor para as duas 
nomenclaturas uma mesma raiz vocabular, o 
poeta relembra as raízes africanas de Zumbi. 
Ao longo do poema, cruza espaços e tempos 
históricos diferentes quando atualiza Zumbi nas 
lutas e matas de Zimbabwe. Zumbi, herói da 
diáspora, presente nas lutas de independência 
de um país africano. Palmares existe em todo 
e em qualquer território onde se encontre o 
negro. 

O exercício que o poeta realiza, fundindo 
vocábulos e criando novos símbolos que • 
apontam para uma semântica negra, torna-se 
uma reapropriação da linguagem, assim como 
Zimbabwe reapropria-se de seu antigo nome 
que significa para os nativos - casa de pedra15 

- e de sua história. Recuperar o nome é dar-se 
o direito de se nomear, livrando-se da alcunha 
- Rodésia - dada pelo colonizador. 

Zumbi habita em Zimbabwe. Zimbabwe pode 
ser Brasil. 

"Zimba 
Zumbi 

Zumba ... bwe 

agora não mais Rodésia 
aquela mancha branca desumana e voraz 

corroendo África por dentro 
amontoando lucro$ 

esgotando vidas 

felizmente não mais Rodésia 
como a lembrar Palmares 

a festejar Zumbi 

agora Zumba Zimba ... bwe 
como Palmares a mata mais que refúgio 

laboratório da vida nova 
quartel de gente que renasceu 

valente enfrentando a grana-lucro 



que d'Europa veio invadindo tudo 
juntar fortuna e espalhar miséria 

agora não mais Rodésia 
fim da vida subvivida 

na mata, escondido 
um povo se organiza e decidido volta 

recuperando tudo 
Zimba 

Zumba 
Zumbi 

Rodésia no fim 
é Zimbabwe lembrando Zumbi." 16 

Na reivindicação do passado, o desejo de 
afirmação para o presente. A historiografia, 
muitas vezes, deliberadamente promove o 
esquecimento dos eventos relativos à história 
do negro brasileiro. A saga Pai marina que durou 
100 anos não é devidamente destacada, apesar 
de sua importância para a História do Brasil. 
Outras organizações quilombolas foram 
esquecidas, levantes populares como "A 
Revolta da Chibata", liderada pelo marinheiro 
negro João Cândido, também é pouco 
lembrada. Mulheres como Dandara, Aqualtume, 
Luiza Mahin não são referenciadas pela história 
oficial, mas existiram e tiveram papéis 
merecedores de um registro histórico. 

Um canto para Luiza Mahin, heroína da Revolta 
dos Malês - insurreição negra passada na 
Bahia, em 1935, surge criado por Mi riam Alves. 
A mãe de Luis Gama é homenageada através 
do poema que busca uma reconstrução 
histórica da saga dos africanos e seus 
descendentes no Brasil. 

Em Mahin Amanhã, a aproximação bem 
explorada destes dois vocábulos pelo recurso 
de fusão e colagem, cria no texto efeitos 
sonoros e semelhanças com a linguagem e 
particularidades da expressão negra. 

"É aminhã, aminhã", o recado conspira de boca em 
boca, o correio nagô espalha a mensagem. 

Ouve-se nos cantos a conspiração 
vozes baixas sussurram frases precisas 
escorre nos becos a lâmina das adagas 

Multidão tropeça nas pedras 
revolta 

há revoada de pássaros 
sussurro, sussurro: 

'- é amanhã, é amanhã. 
Mahin falou, é amanhã' 

A cidade toda se prepara 

Ma lês 
Bantus 
Geges 
Nagôs 

Vestes coloridas resguardam esperanças 
Aguardam a luta 

Arma-se a grande derrubada branca 
a luta é tramada na língua dos Orixás 

'- é aminhã, aminhã' 
sussurram 

Ma lês 
Geges 
Bantus 
Nagôs 

'- é aminhã, Luiza Mahin falô " 17 

Um dos fatos históricos que será mais 
contestado é a "Libertação dos Escravos" (o 
dia "13 de maio"). A Redentora não é louvada 
nas linhas da literatura afro-brasileira. O eu 
poético criado por Éle Semog não aceita o gesto 
da Princesa, no poema Se ela faz eu desfaço: 

"A treze de maio 
Fica decretado 

Luto oficial na 
Comunidade negra. 

E serão vistos 
Com maus olhos 

Aqueles que comemorarem, 
Festivamente, 

Esse treze inútil. 
E fica o lembrete: 

Liberdade se toma 
Não se recebe 

Dignidade se adquire 

Não se concebe." 18 

Quando em 1988, a história oficial e alguns 
órgãos públicos comemoravam o Centenário 
da Abolição, atividades, manifestações, 
questionamentos paralelos surgiram no 
"Movimento Negro Organizado" e em outros 
setores civis, denunciando as condições de 
vida do negro brasileiro. Apesar de tudo, as 
comemorações prosseguiam e os debates 
também. 

A literatura afro-brasileira, como era de se 
esperar, não deixou de registrar poeticamente 
a data; vários textos surgiram sob diversas 
formas. O poeta Paulo Colina aponta a 
liberdade inconclusa dos afro-brasileiros e 
contrapõe a lembrança da resistência 
quilombola de Palmares. Ao evocar a luta 
palmarina, denuncia a inutil idade do gesto da 
Princesa. O passado e o presente se cruzam 



na travessia das ruas de São Paulo, onde o 
poeta vive o seu Pressentimento: 

"Maio, 
treze, mil oitocentos e oitenta e oito 

me soam como um sussurro cósmico 

A noite sobressaltada 
por sirenes me sacode. 

Reviro os bolsos à procura do passe 
que me permite, São Paulo cruzar ruas 

em latente paz. 

A Princesa esqueceu de assinar 
nossas carteiras de trabalho. 

Desconfio, sim, que Palmares vivo 
é necessário." 19 

Reconstruir a história pela palavra poética é 
também entoar cantos de louvor para quem faz 
a História Contemporânea da África e da 
diáspora. 

Zumbis de hoje guardam e orientam quilombos 
na África e em toda a América - Malcon X, 
Luther King, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, 
Mandela e outros. 

Olhar para a história que acontece no solo 
africano é buscar uma melhor compreensão da 
nossa. 

Mareio Barbosa canta para Mandela. O poeta 
sabe que todos os cárceres se parecem, assim 
como todas as vozes que dilaceram o tempo 
para gritar por liberdade. 

MANDELA 
(fragmentos) 

I 
Nenhum cárcere pode prender, entre paredes de 

pedra e musgo, a música das passeatas, a voz 
rebelde dos jovens, o beijo de amor das mulheres 

no rosto negro dos homens, a aurora do novo 
mundo nos bairros de lata e pólvora. 

li 
Não, nenhum cárcere tira aos homens os sonhos 
de liberdade. Os sonhos desafiam armas, o fogo 

não os dilacera, os homens vertem o sangue mas 
seguem a luta cantando. 

IV 
Qual cárcere pode prender o etéreo aroma da flor, o 

horrível rugido da fera, um róseo brilho do fogo, o 
carinho de uma criança nas mãos rugosas de um 

velho ? 

V 
Pisa, sul da África, a nívea pele dos oceanos da 

brancura, invade as ricas cidades, derruba os 
prédios malditos, a música da vitória acorda todos 

os povos, seguiremos teu exemplo de luta e 
dignidade. 

VI 
Não, nenhum cárcere detém o crepúsculo ou 

impede a marcha 
sangrenta das horas.2° 

O silêncio que o invasor quis impor à África, a 
interrupção da fala que o colonizador pretendeu 
instituir na diáspora produziram os seus efeitos, 
mas a linguagem não é inerte. Sons, palavras 
dançam na boca da memória. 
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O SALTO DO MINEIRINHO BENJAMIN PARA 
DENTRO DA LITERATURA 

HELOISA PIRES LIMA é doutora em Antropologia Social titu lada pela USP 

e escritora de obras juvenis, entre outras, Histórias da Preta (1998, Cia. das Letrinhas) 

e A embira da beira do rio Zambeze (org., 2008, Salamandra). 

Os livros mais valiosos de todos os tempos 
foram criados por excepcionais contadores de 
histórias. Porém, tocados por inspirações 
preciosas. Afinal, a arte de enredar 
acontecimentos conecta os ouvintes ou leitores 
enlaçados pela trama. Mas nada aconteceria 
sem a inspiração. Fonte, sobretudo de 
coerência, seu poder insufla vida aos 
personagens que passam a saltar por entre as 
páginas da imaginação para desenhar suas 
paisagens. A inspiração é uma pista que se 
deixou notar. 

Sabe-se lá como, um instante, um detalhe é 
capaz de fazer brotar no coração e no espírito 
do escritor um sentimento nobre, arrebatador 
no entusiasmo de construir uma aproximação 
com aquela que se revela musa. Para tais 
paixões não há hora, nem lugar. Segui-la é 
penetrar na densidade e complexidade da 
existência humana. Tamanho refinamento da 
percepção precisa de treino gradativo e 
dedicação ao encontro. 

Na verdade, há histórias valiosas em todos os 
tempos que podem ter a sorte, ou não, de 
serem notadas. E, que desperdício se não 
puderem ser contadas porque todas elas 
possuem um néctar, um perfume, uma melodia 
única. O contato permite descobrir sentidos que 
lhe dão sentido, ou seja, o valor circunscrito de 
um momento. 

Não acreditas, ainda, que a qualidade narrativa 
deve muito àquele que a inspira? Terás uma 
chance, então. Prepara-te para uma visita ao 
século XIX, já no seu finalzinho. Seria 
extraordinário encontrar transeuntes com seus 
trajes de época, seus carros e prédios. Mas, tua 
entrada naquele mundo será mais fascinante 
ainda; ela se dará através dos circos daquele 

tempo. Nesse ambiente haverá uma trilha para 
que possas encontrar Benjamin. Se 
conseguires estabelecer contato ... pronto, terás 
uma bela história pra conhecer. Se por acaso 
começares a achar estranho um ou outro termo 
de época, um modo de pensar, esta é a certeza 
do caminho correto. Sem estranhamento, não 
se completa a experiência de decodificar um 
mundo pouco conhecido. Só assim, adentrado 
no ambiente de Benjamin, começarás a 
entender como ele lidou com aquele tempo. 

Possivelmente, tu entrarás no Oitocentos por 
Patafufo, a cidade mineira onde esta história 
começa. Nos dias de hoje não a encontrarias 
no mapa. O nome atual é Pará de Minas. Pois 
foi lá que o gurizinho nasceu; no dia 11 de junho 
de 1870. Procure por Beijo, o apelido que ele 
logo recebeu. Busque a Fazenda do Guarda 
onde desde cedo ele tinha que amansar cavalo 
xucro e levar tropa de gado, estrada e rio afora. 

"Quantas vezes segui na frente de carro de 
boi com lampião pra alumiar o caminho?" -
disse o próprio Benjamin, numa entrevista 
que deu quando adulto. 

Se tiveres muita sorte, talvez o encontre num 
momento mais especia l. Quem sabe não 
estarás presente quando ocorrer o cruzamento 
da biografia de Beijo com a da história dos 
circos em Minas Gerais? Tenta localizar uma 
fila de carroções enfeitados. Na década de 
1870 era assim. Pequenas companhias 
circenses saíam em caravanas de carros-de
boi e carroças, parando pelos lugarejos. Só não 
esqueça de que nesse período, ainda era 
aquele tempo maldito quando uns 
escravizavam outros seres. Os pais de Beijo 
estavam escravizados pelo dono da fazenda. 



Porém, apesar da condição adversa, antes da 
Lei de 1888 que aboliu a escravidão, eles 
conseguiram que todos os oito filhos 
nascessem livres. Olha que excelente 
oportunidade terás para conhecer alguma 
dessas estratégias das famílias negras num 
contexto escravista. É certo também que a mãe 
Leandra colocou Beijo para estudar na escola 
do Mestre João Pereira Coelho. Talvez outra 
estratégia de tirá-lo da lida dura que tinha o lucro 
dos doces como argumento. 

Enfim, porta de circo. Já pensou se avistares 
Beijo com as bandejas e os olhos cheios de 
doces emoções? Oras, pra quem vivia uma 
vida sem fantasia, aquilo devia ser a felicidade 
da vida. Que encanto não poderia exercer na 
cabeça de um jovenzinho do interior as atrações 
espetaculares anunciadas pelas companhias? 

- Nós viajamos pelo mundo todo; andamos de 
cidade em cidade levando alegria pra toda a 
gente. 

- Venha ver os cavalinhos que dançam a valsa 
melhor que gente. 

- Não perca a apresentação da bailarina de 
ossos de borracha. 

Por isso, o fato mais determinante a presenciar 
foi o ocorrido no ano de 1882. Beijo, com apenas 
nove anos, decide fugir com um circo que 
passou pela cidade. E depois disso, muita arte 
de saber viver! 

Se preferires segui-lo no início do século XX, 
tu irás encontrá-lo no auge do sucesso. Aí o 
pequeno Beijo já se tornou Benjamin de Oliveira, 
aclamado como o rei dos palhaços e o nome 
mais importante para a história do circo-teatro 
no país. Suas múltiplas faces, o palhaço-cartaz, 
acrobata, palhaço de picadeiro, clown, ator, 
diretor de circo-teatro , o fizeram também 
escritor, empresário , ator negro do cinema 
brasileiro. Se te empenhares em assistir uma 
fita dos primórdios do cinema mudo, não vá se 
espantar caso o protagonista seja Benjamim. 
No mundo todo, muitas das pantomimas de 
circo foram filmadas para serem exibidas nas 
telas. No cenário carioca, o fotógrafo português 
Antônio Leal e o produtor José Labanca 

montaram uma produtora, além de serem 
proprietários do Cine Palace, na Rua do 
Ouvidor. E uma de suas primeiras prsiduções 
foi a "cinegrafagem", no palco do Circo Spinelli, 
da pantomima Os Guaranis. A peça havia sido 
escrita e protagonizada por Benjamim de 
Oliveira. O início desta façanha ocorreu no ano 
de 1902 quando ele adaptou o romance de José 
de Alencar para ser representado através da 
mímica no picadeiro. Anos depois, a peça 
acabou por ajudar no nascimento da indústria 
cinematográfica no país. O filme foi exibido no 
Cine Palace em 14 de setembro de 1908. 

Decerto, a peça foi escolhida pelo estrondoso 
sucesso que arrebatava multidões. Integrado 
à vida circense, Benjamim havia aprendido a 
dar saltos de qualidade na profissão. É ele o 
principal nome do circo-teatro no Brasil, seja 
na autoria de textos, produção dos espetáculos, 
direção do elenco e tudo o mais que envolveu 
o gênero. O palco no picadeiro teve, por ele, 
realizações com cenários que exigiam 
maquinário com tecnologia de ponta da época. 
Óperas foram encenadas e protagonizadas por 
Beijo, com figurino vindo de Paris. Se assistires 
e prestares atenção aos textos, verás a crítica 
à falsa moral , à desigualdade social e às 
questões raciais mescladas aos enredos que 
faziam rir. 

Também será fácil encontrá-lo nos anúncios em 
jornais. Ele foi a atração principal do elegante 
Circo Spinelli. Mas seu nome circulava pelos 
cartazes de muitas companhias que disputavam 
talento. Talvez alguma foto de lembrança aos 
fãs chegue às tuas mãos. 

Mesmo que só o encontres ao final da vida, é 
bom que saibas sobre ter ele inspirado uma Lei. 
Já idoso, dava entrevistas para grandes 
revistas da época. Lembrava que havia sido o 
introdutor do teatro popular no circo brasileiro. 
Mas não apenas. Ele denunciava as condições 
de vida dos artistas e nas reportagens 
reivindicava a aposentadoria para a classe . 
Batia na tecla da maioria dos artistas não 
conseguir provar o tempo de trabalho , pois 
esses registros não eram praticados. E não é 
que, entre 1946-48, foi aprovado pela Comissão 
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de Educação e Cultura, da Câmara Federal , um 
projeto de lei redigido , entre outros, por 
Ziembinski e Cacilda Becker, que concedia 
pensão vitalícia aos artistas. O então deputado 
federal Jorge Amado, membro da Comissão, 
defendeu na plenária a figura de Benjamin e o 
projeto foi aprovado sendo ele o primeiro a obter 
o benefício. 

Acredito que será uma alegria conhecê-lo! 
Tomara que experimentes o prazer de abrir um 
livro como uma porta para outro tempo. Ah! E 
que privilég io ter como companhia o palhaço 
negro. Compartilha o recheio dessa caminhada, 
ou seja, a arte de alcançar tanto sucesso e 
reconhecimento. E como o próprio Beijo disse: 

"Minha existência poderia ter ficado 
encoberta pelas muitas montanhas que 
encobrem as Minas Gerais se, um dia, uma 
trupe de circo não tivesse passado por lá." 

Quando voltares para o nosso dia-a-dia estou 
certa de que ajudarás no desafio de refletir 
sobre a memória da presença mineira de 
Benjamim no recinto dos circos brasileiros. 
Adianto que sua popularidade deixou alguns 
nomes de ruas. No Rio de Janeiro, há a Praça 
Palhaço Benjamim de Oliveira, na Praça Onze, 
Cidade Nova. Local comumente ocupado por 
circos , vira e volta o poder público tenta 
substituir o nome. Mas, o danado do Benjamin 
continua sendo rápido no troco. Em 2009 será 
tema de escola de samba. São Paulo também 
tem seu nome no logradouro de uma região que 
reunia a vida circense. Mas, a novidade 
apoteótica é sua redescoberta pela literatura. 

E assim como tu , quem sabe os leitores nao 
percebam um ou outro detalhe que sirva de 
insp iração para narrativas espetaculares 
acerca do século XIX, seus circos e, neles, os 
saltos do valioso Benjamin? 
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Trem de Ferro - Manuel Bandeiro 

Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 

Virge Maria que fo i isso maquinista? 

Agora sim 
Café com pão 
Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 
Ai seu foguista 
Bota fogo 
Na fornalha 
Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força 

Oô .. 

Foge, bicho 
Foge, povo 
Passa ponte 
Passa poste 
Passa pasto 
Passa boi 
Passa boiada 

Passa galho 
De ingazeira 
Debruçada 
No riacho 
Que vontade 
De cantarl 
Oô .. 

Larissa da Costa Pereira Lima, 11 anos. 
Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso, 3° ano/2° ciclo. 

Quando me prendera 
No canaviá 
Cada pé de cana 
Era um oficiá 
Oô .. 

Menina bonita 
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Pra matar minha sede 

Oô .. 

Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no sertão 
Sou de Ouricuri 
Oô ... 

Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 

Que só levo 

Pouca gente 
Pouca gente 
Pouca gente ... 
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-A INVENÇAO DE SOFIA 

HALEM SOUZA trabalha em bibliotecas escolares há mais de 10 anos. Estudante de Biblioteconomia 

(ECI UFMG), mantém o blog de literatura Ração das Letras. Visite: (http://racaodasletras.blogspot.com) 

Vencedor do 12 Concurso Ensaios Universitários - Machado de Assis, escritor 

homenageado, promovido pela PBH/FMC, 2008. 

"Podemos fazer afirmações verdadeiras sobre personagens literários porque o que lhes acontece 
está registrado em um texto, e um texto é como uma partitura musical[. . .]. Mas certos personagens 
literários, não todos, acabam saindo do texto em que nasceram e migrando para uma região do 
universo muito difícil de delimitar[. . .]. Esses personagens se tornaram coletivamente verdadeiros, 
de certo modo, porque ao longo dos séculos a comunidade [de leitores] fez um investimento afetivo 
neles. " Umberto Eco 

Poucos meses atrás, em um pequeno artigo1
, o escritor Carlos Heitor Cony anotou: 

"Comecei a percorrer o labirinto-enigma de Machado pelo óbvio Dom Casmurro. Durante uns 20 
anos considerava o drama de Bentinho e Capitu como o ponto alto da ficção nacional. Depois, passei 
a gostar mais do Brás Cubas, aquele capítulo final dos 'não' é uma das melhores páginas da literatura 
universal. Somente na maturidade, depois de algumas releituras, cheguei ao Quincas Borba. E 
fiquei com ele para sempre." 

Devo admitir que estou longe de possuir a experiência das leituras acumuladas por Cony, 
entretanto, posso reconhecer uma trajetória semelhante em relação à obra machadiana. 

Também comecei pelo Dom Casmurro, ainda na adolescência, e infelizmente por meio de uma 
daquelas imposições escolares, tão prejudiciais ao desenvolvimento da leitura autônoma e 
responsáveis por estigmatizar - injustamente - os textos de Machado de Assis, tachado por boa 
parte dos estudantes como "escritor chato e difícil". 

Não muito depois, descobri e encantei-me com as Memórias póstumas de Brás Cubas, romance 
caprichosamente levado por um narrador ao mesmo tempo culto e volúvel, no qual ''praticamente 
não há frase que não tenha segunda intenção ou propósito espirituoso", como bem observou 
Roberto Schwuarz2

• Por fim, acabei me interessando profundamente pelos contos e, finalmente, 
concentrei minha admiração no fabuloso Quincas Borba. 

Sobre o romance, José Guilherme Merquior3 escreveu: 

"É que, na história do professorzinho do interior que vira a cabeça depois de enriquecido, a perspectiva 
grotesca não está na cabeça do herói, homem trivial e ordinário, e sim no destino irrisório da sua 
existência passiva, dominada pelo acaso, pelos outros, e pelo amor que, em vez de exprimi-lo, o 
possui e enlouquece[. . .}. Quincas Borba não é uma obra trágica: é um livro grotesco." 

1. CONY, Carlos Heitor. Quincas Borba diante de si mesmo. Folha de São Paulo . São Paulo, 27 jan. 2008. Caderno Mais! , p. 9. 

2. SHWUARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. 4 ed. São Paulo: Ed . 34, 2000. 256 p 
(Coleção Espírito Crítico) . 

3. MEROUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides: breve história da literatura brasileira 1. 3 ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 
1996, p. 241 - 242. 
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De fato, não há aqui a ironia filosófica de Brás Cubas e dos melhores contos de Machado, nem a 
inteireza dramática atingida em Dom Casmurro, anos depois. O ingênuo Rubião - manipulado 
por Camacho, político de segunda categoria e, antes deste, pelo ambicioso comerciante Cristiano 
Palha, desperta menos a solidariedade do que a mofa por parte dos leitores. Além do mais, a 
loucura, um dos eixos sobre os quais o livro se estrutura, reforça o aspecto grotesco. Loucura 
esta que irrompe graças a um malogrado amor, remetendo-nos a outro grande tema do romance: 
a sedução. E nenhuma personagem machadiana foi tão sedutora quanto Sofia. 

II 

Estela, a heroína de laiá Garcia, para usar, como elemento de descrição, os olhos - essa 
obsessão machadiana - era assim retratada no romance: "é que havia neles [os olhos] uma 
expressão de virilidade moral que dava à beleza de Estela o principal característico [ ... ]"4 . E para 
completar o quadro, o narrador arremata: 

"Obscura e pobre, sem o esplendor da riqueza ou da posição, tinha contudo a alma acima do destino. 
Era orgulhosa, e tão orgulhosa que chegava a fazer da inferioridade uma auréola; mas o seu orgulho 
não derivava de inveja impotente ou de estéril ambição; era uma força, não um vício, - era seu 
broquei de diamante - o que a preservava do mal, como o do anjo de Tasso defendia as cidades 
castas e santas."5 

Tal fortaleza moral, apenas para efeitos de comparação, distancia-se muito de Sofia. Sobre ela o 
narrador de Quincas Borba é direto: "não a façamos mais santa do que é, nem menos"6 . 

Pensemos em outra marcante personagem feminina de Machado: Capitu. E usando ainda os 
olhos como elemento de comparação, há em Dom Casmurro aquelas famosas frases do agregado 
José Dias: "Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu ... Você já reparou nos olhos dela? 
São assim de cigana oblíqua e dissimulada. '11

• Bentinho, quando ele e a futura esposa ainda eram 
adolescentes, já atribuía a ela certa capacidade para o ardil, quase corroborando a execrável 
opinião de José Dias: "Capitu, aos quatorze anos, já tinha idéias atrevidas [que] na prática faziam
se hábeis, sinuosas, surdas, e alcançavam o fim proposto"ª. 

Não é preciso dizer que Dom Casmurro é a acusação unilateral de um sujeito amargo e ressentido; 
todos que o leram sabem disso. Mas mesmo esse narrador tendencioso reconhece a superioridade 
de Capitu. Em determinado momento ele escreve: "Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui 
particular, mais mulher do que eu era homem"9

• 

Sofia não possui toda essa grandeza. Nem essa habilidade de raciocínio e cálculo, ainda que 
tenha se unido ao esposo para juntos aproveitarem a riqueza de Rubião, naquele excepcional 
capítulo L, chave para o entendimento das engrenagens do romance, quando Cristiano Palha 
solta a sentença enfática: "Mas, meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro". 

4. ASSIS, Machado de. laiá Garcia. Rio de Janeiro: Record , 1998, p. 36. 

5. ASSIS, Machado de. laiá Garcia. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 39. 

6. __ . Quincas Borba. São Paulo: Ática, 1988, p. 42. 

7. __ .Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Ediouro, 1990, p. 45. 

8. __ . (Ops. Cit. p. 39). 

9. __ . (Ops. Cit. p. 51 ). 



O que teria, então, essa mulher que fascinava homens e provocava inveja em tantas? 

Já no prólogo da 3ª edição, em 1899, já havia a sinalização de que não se tratava de uma 
personagem comum e desimportante: 

"Um amigo e confrade ilustre tem teimado comigo para que dê a este livro o seguimento de outro. 
'Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, donde este proveio, fará você uma trilogia e a Sofia de 
Quincas Borba ocupará exclusivamente a terceira parte. " 

O próprio Machado de Assis, no mesmo prólogo, pondera: ''Algum tempo cuidei que podia ser, 
mas relendo agora estas páginas concluo que não. A Sofia está aqui toda." 

Durante a narrativa, vamos descobrindo essa mulher: 

"Essas esculturas lentas são miraculosas; Sofia rastejava os vinte e oito anos; estava mais bela que 
aos vinte e sete; era de supor que só aos trinta desse o escultor os últimos retoques, se não 
quisesse prolongar ainda o trabalho, por dois ou três anos. " 

E na primeira cena em que a personagem surge efetivamente (o encontro fortuito no trem que ia 
de Barbacena ao Rio de Janeiro) , mesmo discreta, lá estão os olhos, sempre os olhos! 

"Sofia escutava apenas; movia tão somente os olhos, que sabia bonitos, fitando-os ora no marido, 
ora no interlocutor. " 

Diferentemente de Estela, moldada para ser uma heroína romântica, e também de forma distinta 
de Capitu , cujas características são filtradas pelo olhar rancoroso de Bentinho, Sofia é resultado 
de uma das mais felizes invenções da obra machadiana. Livre de amarras, de clichês e de 
narradores obsessivos, ela incita, atrai , provoca, magoa: tudo isso tendo a exata consciência do 
poder que possui , ainda que isso não seja explicitamente dito na narrativa. Dela teve ódio D. 
Tonica; a prima, Maria Benedita, sentiu ciúme; até no narcisista Carlos Maria ela provocou 
fortíssima impressão. Seria quase que natural o transtorno que uma mulher dessa natureza poderia 
suscitar em alguém como Rubião. O capítulo CLlll , no qual o tragicômico herói retém Sofia dentro 
de uma carruagem e se declara Napoleão Ili, além de escancarar o lado grotesco da narrativa, do 
qual já falamos, é a maior prova da sedução avassaladora da personagem. 

Mas, relembrando a observação do "amigo e confrade ilustre" de Machado, a sugerir uma obra 
exclusiva para Sofia, podemos conjecturar que, desde a publicação do romance (primeiro em 
folhetins , entre 1886 e 1891 , e depois em forma de livro neste mesmo ano) , os leitores vêm sendo 
fascinados por essa personagem cujas principais características - o arrivismo e o apego pela 
rutilância - poderiam fazer dela um acúmulo de vulgaridades, mas que a capacidade narrativa e 
inventiva de Machado transportou para um locus todo especial de nossa ficção. 

Além do mais, nós, os apaixonados por Quincas Borba- e também por Sofia - munidos apenas 
dos sutis elementos de composição do romancista, vamos inventando e reinventando uma Sofia 
toda nossa, a cada nova leitura. E, felizmente, resguardados de sofrer como o ex-mestre de 
meninos, Rubião. 
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INTERMEDIUM 
LITERANDO COM AFRICANIDADES 

ROSÁLIA DIOGO é professora do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Educação de Belo 

Horizonte; graduada em Jornalismo; mestre em Psicologia Social. Obra publicada: Mídia e Racismo 

(2004). Leciona no curso História da África e Estudos Afro-brasileiros, do IEC, PUC Contagem/MG. 

Na Fundação Municipal de Cultura, coordena o programa Escola Integrada . 

"Que o brilho das estrelas nos olhos 
de Mãe Dinha possa brilhar nos olhos 
de vocês todos os dias." 

A dedicatória em epígrafe é feita pela professora 
Maria do Carmo Galdino para Luiz Henrique e 
Tainá, em seu livro Mãe Dinha, com belas 
imagens de Rubem Filho. É mais uma obra que 
tem como propósito promover a inclusão da 
literatura negra, principalmente no currículo de 
estudantes e professores da Rede Municipal 
de Educação de Belo Horizonte. Esperamos 
que muitas e muitas outras pessoas, em vários 
lugares, possam partilhar da mesma intenção. 

2O1 RELEITURA 

A Secretaria Municipal de Educação criou, em 
2004, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais e 
de Gênero. Esse Núcleo tem estabelecido uma 
pai ítica educacional de valorização da 
diversidade e superação da desigualdade 
étnico-racial. É um grande esforço no sentido 
de mostrar o reconhecimento que o afro
brasilei ro deve ter em função da sua 
significativa participação na construção e 
formação da sociedade brasileira. 



Dentre as várias iniciativas do referido projeto, 
destaco a produção de cinco livros que fazem 
parte do investimento do Núcleo na 
materialidade didático-pedagógica. Tal 
investimento dá-se por meio da escolha de 
obras que compõem o kit de literatura afro
b rasi leira que, desde 2006, as escolas 
municipais recebem. 

1 
A obra de Maria do Carmo Galdino conta a 
história de Mãe Dinha - uma avó cuja mãe veio 
da África. Mãe Dinha é mãe adotiva de várias 
crianças de uma comunidade e madrinha de 
tantas outras. Ela é negra, assim como toda a 
sua comunidade, e tem "carinho escondido nos 
bolsos da saia". Ela chispa olhares para as 
desobediências e ri da falta de jeito dos 
pequenos diante das novidades do mundo. Ela 
tem os "cabelos de nuvem", anda com a 
elegância que os muitos anos lhe permitem, tem 
a "pele reluzindo tons de bronze e olhos cor da 
noite com brilho de estrelas". 

Mãe Dinha aplica em sua comunidade vários 
segredos que aprendeu com a sua mãe 
africana- "limas murchas no baú para curar 
gripes que insistiam"; laranjas colhidas no pé 
para prevenir mal-estar; "folha de bálsamo 
esmagada para cortes que sangravam; raspas 
de mandioca para as unhas arrancadas nas 
topadas. " 

Mãe Dinha representa , para crianças de 
qualquer etnia, o que até há pouco tempo não 
viam registrado em livros didáticos e literários: 
negros e negras, como famílias , e uma avó 
multiplicando os saberes da tradição africana. 

2 
O Elefantinho da Tromba Caída, de Consuelo 
Dores Silva, ilustrado por Marcial Ávila, nos 
conta a história de um elefantinho e sua família, 
nascidos na cidade de Quênia. Por causa da 
tromba fraca, os elefantes do grupo caçoavam 
do protagonista pelos cantos da floresta , 
enquanto sua avó agradecia ao deus dos 
animais pelo neto amoroso e possuidor de 
tantas outras qualidades. Em meio a inúmeras 
aventuras e percalços , animais e aldeias 
lutaram pela sobrevivência, atravessando 
parques, florestas e as estações dos anos. 

"O tempo passou. Tromba Caída tornou-se 
um macho adulto, com orelhas enormes e 
se acasalou com uma elefanta de outra 
manada. (. . .) Tromba Caída também teve 
filhos e, num final de ano, seus velhos pais 
se dirigiram à parte da floresta onde o corpo 
da avó descansava e eles ficaram lá, 
descansando também. " 

O conto nos remete à África, às savanas, ao 
espírito de solidariedade e respeito às 
diferenças. Ao fim, conhecemos melhor 
hábitos, rituais e a crença que permeia o 
continente, apontando para a sabedoria e a 
energia dos antepassados - guerreiros, 
pastores ou animais. 

3 
Patrícia Santana nos brinda com a obra 
Entremeio sem babado. É a história de uma 
menina negra, Kizzy (nome de origem africana: 
aquele que fica, que não vai embora) , que era 
bem perguntadeira. Ela gostava de tudo car
de-rosa: blusa, saia, calcinha ... A cada dia 
penteava o cabelo de um jeito. Gostava de usar 
"(. . .) birotes enfeitados, com gominhas 
coloridas, de trancinhas com borboletinhas, de 
rabo-de-cavalo, de tranças e solto com baião
de-dois". A curiosidade dela fazia com que lesse 
revistinhas, almanaques, livros, folhetos e 
rótulos em geral. 

Entremeio sem babado. Patrícia Santana. 
Ilustração de Marcial Ávila. Mazza, 2007. 
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Aprendeu com a avó: criança que entra na 
conversa do outro sem ser chamada era 
"entremeio sem babado" - um enfeite de roupa 
para o qual faltava um complemento. Kizzy 
ficou alguns dias sem se intrometer nas 
conversas alheias, mas resolveu voltar a ser 
perguntadeira. "Foi perguntando que aprendi um 
monte de coisas, foi entrando nas conversas 
que descobri de quem minha mãe gostava, em 
quem podia confiar e muitas outras coisas." 

Ao final da obra, Patrícia nos apresenta um rico 
glossário com o significado de várias palavras 
de origem africana. 

4 
Almanaque Pedagógico Afro-brasileiro, 
escrito por Rosa Margarida Carvalho, abrange 
rica pesquisa e descortina um caminho para 
que professores e professoras sintam-se 
estimulados a refletir, debater e alavancar 
intervenções pedagógicas efetivas. Rosa 
mostra os princípios norteadores quanto ao 
trato da questão racial no cotidiano escolar, 
apontando oito eixos estruturantes: a) a questão 
racial como conteúdo multidisciplinar durante o 
ano letivo; b) reconhecimento e valorização das 
contribuições reais do povo negro à nação 
brasileira; c) a conexão entre as situações de 
diversidade com a vida cotidiana nas salas de 
aula; d) combate às posturas etnocêntricas para 
a desconstrução de estereótipos e preconceitos 
atribuídos ao grupo negro; e) a história do povo 
negro, a cultura , a situação de sua 
marginalização e seus reflexos incorporados 
como conteúdo do currículo escolar; f) extinção 

HERANÇA DE FORTALEZA. 

HERANÇA DE ALEGRIA, 

HERANÇA DE AMOR, 

HERANÇA DE DORES ... 
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do uso de material pedagógico contendo 
imagens estereotipadas do negro, com repúdio 
às atitudes preconceituosas e discriminatórias; 
g) uma maior atenção à expressão verbal 
escolar cotidiana; h) a construção coletiva de 
alternativas pedagógicas com suporte de 
recursos didáticos adequados. 

Para atender aos eixos acima mencionados, 
Rosa propõe jogos; relaciona mini-currículos de 
personalidades famosas que agiram e agem 
para a promoção da cultura afro-brasileira, além 
de sugerir iniciativas que incrementem o 
desenvolvimento do trabalho pedagógico no 
cotidiano escolar. 

5 
O estímulo à leitura prazerosa é a tônica das 
propostas que Mara Catarina Evaristo nos 
apresenta no Livro do Professor, da Coleção 
Griot Mirim, por meio de orientações que 
favoreçam o diálogo da Literatura com Arte, 
Educação Física, Ciências, Matemática, 
História, Geografia ... Utilizando recursos 
audiovisuais, artesanais e tecnológicos, as 
atividades descritas no encarte permitem aos 
professores e a seus alunos novas vivências; 
experimentações; jogos dramáticos; trabalhos 
com múltiplas linguagens - como registro 
histórico e mecanismos de comunicação; 
atividades de exploração sensorial etc. A todos 
é oferecida a oportunidade de vivenciar as 
histórias, conviver com os personagens, suas 
aventuras, e seus sentimentos. 

Mãe Dinha. Maria do Carmo Galdino. "Mulata 
a caminho do sitio para as festas de Natal" • 
Jean Baptiste Debret. Mazza, 2007. 



/ Teresa 
(Manuel Bandeira) 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 

Achei também que a cara parecia uma perna 

Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 

ceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse) 

Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 

írito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. 

Leonardo Alves Rodrigues, 17 anos. Instituto Educacional Gabriela Leopoldina , 3ª série do Ensino Médio. 
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ILZA MATIAS DE SOUSA é Doutora em Letras, na área de Literatura Comparada , pela 

UFMG. Pós-Doutorado em Letras, pela PUC-MINAS. Ensaísta. Professora Associada da 

UFRN. Pesquisadora do Grupo de Estudos "Metafísica e Tradição", do Programa de Pós

Graduação em Filosofia. Possui publicações significativas em livros e revistas, com uma 

parcela internacional. 

No texto do projeto de criação da Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, 
coordenado pela Profª. Drª. Maria Antonieta 
Antunes Cunha, - à época membro do corpo 
docente da UFRN, onde desenvolvia novas 
linhas de pesquisa na graduação e na pós
g rad uação de Letras , voltadas para as 
questões emergentes da literatura infantil e 
juvenil: seu estatuto como objeto acadêmico e 
científico, seu papel formativo na educação do 
leitor - , dentre os propósitos traçados , 
ressaltava-se: 

"seu objetivo maior será criar um espaço de 
conhecimento e discussão das questões 
culturais que envolvem a criança e o jovem." 
{1977, p.15). 

Tal proposição encontrava seu respaldo na 
argumentação da importância e do caráter 
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inovador da então projetada Biblioteca, nestes 
termos: 

"Ela pretende ser não só modelo de atuação 
de biblioteca moderna, como também 
laboratório de práticas de promoção de leitura 
e de animação cultural, ao lado de ser centro 
de documentação e pesquisa no âmbito da 
produção cultural para crianças e jovens." 
(lb.}. 

Em face à realidade institucional de bibliotecas 
públicas brasileiras, nacionais, estaduais e 
municipais , e à própria concepção desses 
espaços da tradição, vinculados estritamente 
à memória bibliográfica universal, como lugares 
de constituição de acervos e documentação, a 
BPIJBH exigiria um redimensionamento do 
papel e ações do bibliotecário, condicionado a 
uma prática técnica e normalizadora. Exigiria 



dele uma sensibilização para atuar como um 
dos mediadores culturais , num espaço de 
intervenção e produção, orientado pela 
democratização dos saberes, da informação, 
do livro e de outros objetos semióticos, vídeos, 
revistas , enfim, produtos de linguagens da 
cultura contemporânea. 

Inaugurada em 1991 , pela Prefeitura Municipal/ 
Secretaria Municipal de Cultura de Belo 
Horizonte, a BPIJBH, sob a direção cultural de 
Maria Antonieta Antunes Cunha, passaria a 
funcionar com uma equipe, da qual fizemos 
parte, preparada para o campo cultural em foco, 
mobilizada para a problemática a se 
descortinar. Começando pelo agenciamento 
cognitivo de reflexões, análises, avaliações de 
resultados e propostas, em eventos realizados 
em Belo Horizonte em torno de promoção de 
leituras, reunindo autores , especialistas, 
pedagogos e interessados. Abrir-se-ia, desse 
modo, no prédio da Rua Carangola, nº. 288, 
térreo, no bairro de Santo Antônio, outro mapa, 
para além da espacialização física e 
instalações, um ITTapa que, neste estudo, 
buscamos ler, como uma rede de relações 
heterotópicas. 

Interessado pelas matrizes espaciais da 
história do ocidente, o filósofo francês Michel 
Foucault (2006) usará o conceito de heterotopia 
para refletir sobre algo que o autor via como 
constituinte dessa formação espacial: a 
configuração de outros espaços, inusitados, 
recriados, inventados, exteriores aos sistemas 
de referências homogêneos e oficiais da 
sociedade como Estado-Nação. 
Caracterizados pela heterogeneidade, em 
relação aos lugares efetivos ou reais, a estes 
se justapondo - mesmo virtualmente - , 
carregados de qualidades, idéias , 
representações, valores, sonhos individuais e 
sociais , estabelecendo posicionamentos 
político-culturais localizáveis no próprio espaço 
da sociedade. Entretecendo-a com diálogos, 
consensos e confl itos atuam entre o modelo 
unificado e as suas margens , onde se 
desenvolvem vidas e formas dos diversos 
outros que as habitam e se encontram ausentes 
das representações, à deriva de suas 

insatisfações 
descentrados. 

sociais , deslocados , 

Espaços diferentes, dirá Foucault (lb., p. 
416), esses outros lugares poderiam ser 
concebidos como "uma espécie de 
contestação simultaneamente mítica e real 
do espaço em que vivemos". 

Assim, a projeção da Biblioteca se realizaria 
dentro de uma constituição heterotópica que, 
concretizada e permanentemente atualizada, 
cumpriria uma função de espaço do outro, um 
espaço diferente e da diferença, em que têm, 
de maneira inovadora , grande e efetivo 
protagonismo as crianças e os jovens, num 
tratamento articulado ao sincronismo da cultura, 
visando às relações entre sistemas 
coexistentes, dentre eles o sistema educacional 
que limita a existência das bibliotecas ao 
cumprimento da formação da escolaridade, 
privilegiando o aspecto diacrônico, histórico e 
de sedimentação pedagógica, mostrando-se, 
nesse sentido, sim, uma contestação 
duplamente mítica, enquanto narrativa, fábula 
moderna do leitor, e real , tomada na sua 
existência social efetiva, a apontar para um 
caráter alternativo, performático 
(HILDEBRANDO, 2003), que inclui atividades 
de diversas naturezas, considerando as 
possibilidades de organização do arquivo e do 
repertório, a se constituírem como articuladores, 
redefinidores de fronteiras que pareciam não 
cabíveis na atuação tradicional das bibliotecas. 

Nesse último sentido, as bibliotecas 
tradicionais se organizariam em torno do 
tempo e da "idéia de se constituir uma 
espécie de arquivo geral , a vontade de 
encerrar em um lugar todos os tempos, todas 
as épocas, todas as formas, todos os gostos, 
a idéia de constituir um lugar de todos os 
tempos que esteja ele próprio fora do tempo, 
e inacessível à sua agressão, o projeto de 
organizar assim uma espécie de acumulação 
perpétua e infinita do tempo em um lugar que 
não mudaria" (FOUCAULT, op. cit., p.419). 

Bibliotecas , como os museus , seriam 
expressão de uma heterocronia, que não pode 
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se r d ispensada na real idade da cultura 
ocidental, entretanto, passível de ser repensada 
e aberta para instaurar o cruzamento da 
heterocronia com heterotopias, mediante as 
quais irrompem outras formas de arranjo 
espac ial presentes no presente das 
sociedades. 

A BPIJBH vi ria a se recortar como esse espaço 
heterotópico , capaz de reun ir os vá ri os 
espaços e posic ionamentos que veremos 
acionados nas suas dimensões reais, estas 
inscritas no horizonte do múltiplo e de 
procedimentos que as definiriam como "lugares 
de vida" (GUATTARI , 1992 , p. 196) , 
movimentados pela prática laboratorial , a 
promoção de leitura, animação e produção 
cu ltural. Experiências que permitiriam "entrar 
em contato com as idéias mais divergentes, 
refletir sobre elas e colocar-se pessoalmente 
diante delas", conforme consta dos objetivos 
delineados no projeto (Op. cit. , p. 15). Isso sem 
deixar a meta vigente de se formular como 
centro de documentação e pesquisa, embora 
não declinando de inscrever as inquietações, 
as formas que pulsam na construção autoral 
de um pensamento sobre a infância, o jovem e 
a diversidade cultural. 

Desse modo, a BPIJBH, há 17 anos, faz-se 
palco de atividades de vários desempenhos 
(narração de histórias , sessões de filmes , 
teatro , artes plásticas , mús ica , oficinas 
literári as, debates com autores e ilustradores, 
exposições de obras), onde se desenrolam as 
atuações dos agentes mediadores dessas 
múltiplas relações, inserindo uma perspectiva 
do ato cultural e do saber plurais. Enquanto 
palco, essa multifacetada espacialidade trouxe 
consigo também a noção heterotópica do teatro 
para a realização dessa experiência mista. 

Para Foucault, o teatro, por excelência, mostra 
"em um só lugar real, vários lugares, vários 
posicionamentos que são em si próprios 
incompatíveis". Uma "série de lugares que são 
estranhos uns aos outros" (Op. cit. , p.418). 
Entendemos que essa configuração se estende 
à BPIJBH e se reve la inteiramente pertinente 
com as novas formas de conceber e incorporar 
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a infância e a juventude, participando de uma 
provocação educacional, dir-se-ia similar a uma 
"Paidé ia", uma educação do sensível, na 
acepção grega. 

Certamente tal disposição espacial não é 
apenas concernente às atividades teatrais da 
programação. Mas, sim, por cartografar 
passagens entre o urbano e o cotidiano em que 
estamos imersos, os atos de representação e 
os afetos que nos arrancam de nossos lugares 
comu ns e nos reconduzem ao próprio 
espetáculo da vida, do mundo e da cultura, da 
história, do aqui e do agora, mas que também 
nos transcende. 

Ao mesmo tempo, permitem ver lá onde não 
estamos- efeito do espelho (lb., p.415), ou nos 
deixando incomodados com o "espelho" que 
nos olha. De um modo ou de outro, há uma 
experiência de visibilidade que nos ajuda a 
perceber o que pouco sabemos e indagar sobre 
o outro que ainda desconhecemos, ou aquilo 
que em nós mesmos ainda é desconhecido. 

O trato teatral heterotópico no espaço real da 
BPIJBH incide sobre esses efeitos de 
espelhamento na ausência/presença da criança 
e do jovem no interior das representações 
sociais , visibiliza o jogo de papéis e seus 
participantes. Nessas condições, faz aflorar 
que tais subjetividades permanecem 
apreendidas como "estranhezas" no seio das 
próprias discursividades que estas são objetos. 

Movimentando-se nesse palco, entre o arquivo 
da cultura e os repertórios que ali vão se 
constituindo, a BPIJBH demonstraria através 
dos atores que a compõem e a animam que a 
relação das incompatibi lidades espaciais e a 
efetivação de diálogos culturais aparentemente 
indisponíveis divisam outros campos ou 
territórios de re-singularização dirigidos para a 
infância e a juventude. E desencadeiam uma 
descaracterização de subalternidade aí 
enraizada, já que a problematização dessas 
alteridades consiste no sentido mesmo da sua 
criação inovadora. 

O desafio no cerne dessa criação é atribuir-se 
a constante interrogação daqueles que 



const ituirão comunidades de investigação, 
pesquisa, comunidades de experimentação, 
comunidades de sentimentos, trazendo no bojo 
disso a figura de leitores atuantes, atores, a 
ampliação da percepção da biblioteca, não 
mais como um espaço hegemônico, elitista, 
mas híbrido, regido pela partilha de signos, 
linguagens, conhecimentos, vivências, afetos, 
partilha na qual se vão descobrindo novas 
formas de convivência democrática. 

Realça-se, nesse caso, a dimensão político
cultural que pode ser apreendida, levando-se 
em conta a discussão contemporânea do 
filósofo francês Jacques Ranciere (1995). 
Segundo ele "democracia é um estar junto 
instável, sem que a diferença possa ser 
apagada" (lb., p.1 O). 

Isso configura na BPIJBH uma partilha do 
sensível que plasmará a constituição estética 
da comunidade constitutiva dessa partilha 
(crianças, jovens, pais, famílias, professores, 
autores, produtores, editores, pesquisadores, 
consultores literários, pedagogos , artistas, 
ilustradores, contadores de história , 
teatrólogos, músicos, direção e pessoal 
técnico-administrativo dos diversos setores), 
configurando uma sensibilidade comum, mas 
não irredutível, tendo em vista que a encenação 
democrática supõe des igualdades e 
antagonismos sociais. Mas dela mesma se 
nutrirá a composição dessa partilha, que passa 
das práticas criativas e do sensível para a 
reflexão e a mediação simbólica, para a 

produção do conhecimento e os critérios para 
a validação desse conhecimento sempre em 
processo. 

São apreendidas vozes que porão em 
circulação as palavras, as imagens, as idéias. 
E é dentro dessas repercussões que se 
procederá à distribuição intercambiável dos 
lugares de fala e dos papéis sociais, a qual fará 
parte dos domínios da Biblioteca, escapando 
da sujeição a princípios hierarquizadores, 
superando a oposição clássica entre criança e 
adulto e outras quais as que definem a biblioteca, 
o bibliotecário, a leitura e a produção, o livro e a 
cultura em perspectiva, em que não só os 
afetos são partilháveis. As experiências aí 
desenvolvidas recusam uma biblioteca que 
venha a perecer sob o peso do seu próprio 
imobilismo, sem excluir os universos de 
referências já consagrados universalmente nas 
sociedades modernas. 

Tendo em vista essa polifonia dos espaços, que 
confirma uma arquitetura de espaços reais e 
co-possíveis, é que situamos as revistas 
Releitura e Ler-0-Lero, cada uma na sua área 
de ação, atuação, porém de propósitos 
interacionais com suas atribuições e 
consistências próprias , com respeito aos 
objetos e sujeitos de que se ocupam , 
concorrendo igualmente para a construção 
destes, dispondo-se para o polifônico. 

Recobrindo o período agosto-setembro de 
1991, sai o n. O da Releitura, edição especial , 
"dedicado à ilustração infantil, com opinião e 
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discussões de pesquisadores e ilustradores". 
E em outubro-novembro de 1991, a Ler-0-Lero 
nº 1, com a destinação do público infanto
j uveni I, evidenciando o lúdico, trazendo 
brincadeiras e histórias "criadas especialmente" 
para este. 

As revistas colocarão em funcionamento a 
constituição do "centro de formação", em que 
se desenvolveria "sistematicamente e em 
diversos níveis, atividades de reflexão e estudo 
sobre as questões ligadas à produção cultural 
para crianças e jovens" (Op. cit., p.16); do 
"centro de avaliação/seleção de obras para 
crianças e jovens" e do "centro de 
documentação e pesquisa", realizando o 
entrelaçamento desses centros como fios da 
mesma trama cultural. 

Sendo, para nós, ao nos propor fazer uma 
análise dessa produção periódica, relevante 
proceder a um mapeamento do que designarei 
como lugares da construção do presente, 
preocupação que advém dos estudos 
benjaminianos e foi incorporada ao 
perspectivismo das cartografias cognitivas, 
perceptivas e afetuais da contemporaneidade, 
em conexão com o tratamento espacial 
heterotópico, relacionando espaço, linguagem 
e representação. 

O fim último da heterotopia, de acordo com 
Foucault (Op. cit.) , é intrinsecamente vinculado 
a funções relacionadas com todo o espaço do 
social. E seus papéis em vista do tempo 
presente tensionam os espaços reais, os 
espaços de ilusão especular, ou encerram 
contradições que produzem novas 
configurações heterotópicas, na medida em que 
o real e a ilusão se misturam, confundem-se 
ou se substituem, sobretudo, em sociedades 
como as atuais em que a fabricação do real 
rompe as fronteiras das linguagens, artes, 
imagens, tecnologias. 

Certamente que não confinaremos a 
configurações precisas, até porque o presente 
implica no indeterminado , impreciso , no 
efêmero, na coexistência de realidades como 
experiências inconclusas. Muito embora o papel 
decisivo dessa construção do presente é o de 
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apontar para o esgotamento de tradições e 
paradigmas e lidar com a potência de vida, que 
não se submete ao "mundo administrado" da 
burocracia e das ordenações fechadas do 
conhecimento, da história e do humano. 

A construção do presente torna-se ela mesma 
o sentido da existência das revistas da 
BPIJBH, sendo estas a plasmação de 
processos de trânsitos. Fazerem-se sensíveis 
aos diversos modos de semiotização da 
produção discursiva de autores, linguagens, 
imagens, dando surgimento a uma 
compreensão que identifica uma escuta da 
diferença, disposição que não é nada simples, 
já que se há de aceitar a heterogeneidade 
incontrolável. 

Sublinhamos também o pioneirismo das 
revistas, sobretudo da Releitura, mas ambas 
preocupadas em incorporar a criança e o jovem 
no universo de autores e leitores, não repetindo 
a imagem canônica constante dos periódicos 
que se ocupam com a política cultural. 

Intentaremos mostrar o significado dessas 
publicações da BPIJBH para a reflexão atual 
de um pensamento sobre a infância e a 
juventude, suas demandas e práticas culturais, 
a literatura para elas, os que a escrevem, os 
que ilustram os livros para deixarem-no mais 
sedutores, os editores, enfim todos aqueles 
mobilizados por esses interesses, num 
horizonte em que, poderíamos dizer usando as 
palavras do escritor Pedro Bandeira, no nº 2 
da Releitura (1992), "escrever para crianças é 
um sonho político", sonho provocativo de 
questões ainda abertas, algumas já instauradas 
e renovadoras como o lugar da ilustração e de 
outras linguagens coexistentes nas edições, 
para além das disputas de mercados editoriais. 

A palavra escrita que é o ser dessas 
publicações não está desatenta àquilo que 
nasce da força viva dos falantes, à sua 
apropriação nos discursos, que nos são 
contemporâneos ao próprio fazer social, o que 
garante à produção um apurado senso analítico, 
um cunho crítico plural, uma interpretação que 
inclui os múltiplos caminhos da literatura e da 
cultura, reunindo imagem/texto/palavra. Não se 



desconhece também a importância dos 
trânsitos entre discursos e linguagens, trazendo 
um olhar para as mídias, a internet, novos 
espaços de práticas das diversas linguagens. 

São essas as pontuações que designamos no 
nosso trabalho, alertando que não há a 
pretensão de uma análise histórica, ou de um 
balanço de um período que se estenda de sua 
criação até hoje. Buscamos ressaltar uma 
percepção , uma visão que implica no 
reconhec imento da significação de tal 
produção, que abriu caminho na construção de 
um "mundo" alternativo, no qual sempre é o 
outro que possibil ita a assunção de produções 
e produtos, rompendo as fronteiras da biblioteca 
para o deslocamento cultural , para a circulação 
e disseminação das idéias, formas e 
representações , seu potencial crítico e 
reflexivo. 

Da mesma maneira , não adotamos uma 
perspectiva de esgotar a análise, lembrando de 
que estamos inscritos numa rede heterotópica 
e polifônica múltipla de sentidos. Não nos 
inserimos num espaço vazio. Nosso 
pertencimento a este que tomamos como um 
lugar acolhedor não nos dá mais familiaridade 
do que se não lhe pertencêssemos. 

Sem dúvida , somos tomados pelas 
inquietações que lhe são comuns , o que 
responde de certa maneira ao desejo de fazer 
desse estudo um projeto de pesquisa e reflexão 
sobre alguns de seus meandros. Nisso 
incidirão nossas "pontualizações". 

O primeiro "território " de discussões a 
considerar será a revista Releitura, que, no seu 
atual momento se encontra ao redor de vinte e 
poucos números, distribuída gratuitamente a 
bibliotecas, instituições culturais, professores 
e educadores, no circuito nacional. A esta 
dedicaremos o máximo esforço analítico , 
descritivo e interpretativo pela diversidade de 
conhecimentos que constitui , cabendo-lhe a 
tarefa de formação de um público , hoje já 
existente, por se colocar de modo heterogêneo 
e com propósitos criativos , fora os de 
informação, comunicação e configuração de 
saberes. 

A revista , com alguns números esgotados , 
apresenta alguns destinados às discussões 
desenvolvidas em eventos nacionais e 
internacionais em torno do livro, ilustração, 
imagens. 

Diante da pluralidade que se oferece em seu 
sumário , resolvemos, digamos assim , 
cartografar, de 1n1c10, os cadernos 
bi(bli)ográficos pela particular relação que eles 
imprimem, associando as fontes documentais, 
as contribuições formativas de caráter reflexivo 
e crítico à criação do acervo de escritores e 
ilustradores da literatura infantil e juvenil , 
constituídos desde as entrevistas com os 
autores, nas dependências da BPIJBH, até a 
posterior elaboração dos "grãos" dessas vozes 
(Roland Barthes) concomitantes às imagens 
que projetam nas práticas que desenvolvem. 

Referindo-nos às palavras-grão do semioticista 
francês a grande preocupação da equipe 
acentuava - e acentua - "a liberdade de 
defender e comentar ( ... ) em termos novos a 
obra que talvez nasça hoje" (BARTHES, 1995, 
p.36). 

Com tal espír ito é que se entendeu a 
importância da elaboração dos Cadernos 
Bi(bli)ográficos que se revestia de duplo papel : 
a "vida escrita" (BRANDÃO, 2006) , mais que 
uma biografia tradicional que supõe a vida como 
objeto, e a escrita do leitor (a)/autor(a) , 
compreendendo-se que o discurso e a escritura 
abrigam os lugares e marcas das leituras que 
se insinuam na criação literária de cada um(a). 
Estabelecem afinidades ou não, ressonâncias 
ou não, deixando falar mesmo nos textos 
"silenciosos" a inalienável e singular experiência 
da leitura/escritura. 

Hoje, podemos tomar de Ruth Silviano Santiago 
Brandão esta expressão: a vida escrita (lb. , 
p.23): 

"A vida escrita é a vida que se escreve, 
mesmo que não se saiba. (. . .). 
Escrever ou voltar a escrever é (ressurgir) 
como nome, como assinatura, no gesto do 
nascimento na letra ... " 
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E isso envolve a passagem por textos do outro 
e pelas diversas vozes que atravessam o 
sujeito, revelando-o como escritura. 

Uma curiosa e interessante história de uma 
menina de três anos, chamada Alice, de uma 
família nossa conhecida, cujo pai é nosso 
orientando, guarda muito bem essa qualidade 
de inscrição/escrita da vida: ela um dia 
conversando com ele, no quarto, de repente, 
sai correndo em direção à cama, levanta a 
colcha, e olha para debaixo. Ao ser indagada 
pelo pai sobre o que estava procurando, disse: 

"estou procurando as minhas palavras que 
perdi ... " 

No escritor francês Pascal Quignard, citado por 
Brandão (lb. , p.26) , encontra-se essa busca. 
Diz a autora: 

"Em seu caso, a busca da palavra perdida 
move sua vida e sua escrita e se liga a um 
acontecimento que ele relembra em um de 
seus livros. Ainda criança, a visão da face 
estática da mãe, seus olhos opacos, 
esperando que certa palavra lhe viesse aos 
lábios, fere seu olhar de filho, marcando sua 
vida e sua escrita ... " 

O que pareceria mera coisa de criança criou o 
escritor adulto; na menina talvez possa ser 
índice de uma escrita nascente. Em ambos se 
verifica essa experiência interior de iluminação 
de uma verdade, uma razão, um sentido de uma 
vida por se escrever/inscrever. 

A vida escrita se oferece nesse sentido como 
uma "proposição" intuitiva e inconsciente, 
mostrando na tessitura de cada texto, sob a 
assinatura dos consultores literários, os sinais 
de uma compreensão semelhante. 

Autorias e articulações textuais asseguram as 
passagens inevitáveis entre autores, leitores e 
textos. O texto da cultura anuncia-se, assim, 
intersticial mente, na elaboração dos Cadernos. 

O espaço de ficcionalização permeia a 
construção dos perfis autorais e o lugar da 
representação da realidade "biográfica" a partir 
da qual se procuram as imagens de que 
algumas vezes o autor ou a autora não se dá 
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conta. Os Cadernos, então, se tornam tela de 
projeções e afecções, que significa muito mais 
que processos identificatórios, porque há 
sempre a margem de intervenção dos leitores 
e leitoras para as quais se destinam. 

Quanto ao papel do bibliográfico, este surgiu 
da nossa leitura do escritor e semioticista 
francês Antoine Compagnon. Para ele (1996, 
p. 76), 

"é a bibliografia que me informa e que é capaz 
de despertar o meu desejo. Percorro-a como 
um atlas geográfico ou um prospecto de 
agência de viagem, atento ao eco que faz 
vibrar o nome de um lugar por onde passei. 
Será a ocasião de uma reminiscência (lemos 
sempre com nossas lembranças; cada livro 
desloca-as um pouco, acrescenta novas 
outras: elas são necessárias para aí nos 
reconhecermos, constituem a nossa 
competência de leitor). A bibliografia que me 
faz sentir em território conhecido é a 
promessa de um reencontro, e entro por 
completo no livro, como em minha casa, a 
fim de confirmar a intuição de uma 
intimidade. " 

Minas Gerais, sobremaneira, se delineia em 
relevos no atlas geográfico da literatura infantil 
e juvenil. Através dos Cadernos encontramo
nos aí, na sua geografia particular. Mas outras 
regiões do Brasil do mesmo modo nos levam a 
outras travessias. 

Lendo a bibliografia dos autores e das autoras 
e aquela constituída pelas consultoras, teríamos 
o conforto do: Ah! Eu conheço essa publicação 
e o lugar a que ela remete: é uma cidade de 
Minas que conheci. Ou: Nossa! Que 
bibliografias maravilhosas! Atuais, ou raras, ou 
ótimas para a ampliação de meu repertório de 
leituras! Ou: Veja! Ela (ou ele) também leu 
Freud, Lacan, Derrida, Benjamim! Sentimo-nos 
íntimo(a)s, como que experimentando um 
mesmo segredo. Ou nos situamos diante dela 
como uma disposição para a lembrança da 
infância, do sonho esquecido, ou como uma 
espécie de confissão da lista das obras lidas. 
Ou: Já li essas obras de Elias José , de 
Bartolomeu Queirós, de ... Não li, ainda, que 
pena! Ou ... 



Cartografia, roteiro de viagem, guia de autores, 
os Cadernos pontuam nas bibliografias os 
lugares de inscrição do novo, das autorias e 
leituras que repercutem na construção do 
presente e apontam para as cartografias do 
pensamento da infância, do leitor infantil e juvenil 
e do lugar que lhe dá o narrador da literatura 
destinada e ele. 

Apontam da mesma maneira para a formação 
e apresentação do acervo em territórios de 
leitura a se constituírem como uma rede jamais 
fechada ou esgotada. Certamente que se falará 
aí de uma circunscrição subjetiva nessas 
bibl iografias. Com seu gosto, suas vivências, 
cultura, especializações etc. Idéias, 
sentimentos, recortes que, dentro da equipe, 
fazem ressaltar um estilo particular, o que deixa 
mais instigante a composição dos Cadernos. 
Eles têm uma assinatura plural, destacando
se o singular de cada autora que os escrevem. 

Destaque-se inclusive a dimensão performática 
destes, visto que são simultaneamente a 
conjugação de papéis: autores/atores/ 
performers em açãn na escrita, intervindo na 
palavra, dando-lhes um sabor, como diria 
Barthes, no resgate do saber como sabor. As 
palavras "sabem". As bibliografias suscitam um 

paladar: elas "caem bem". Uma "gastronomia". 
Uma arte dos banquetes literários. 

Os Cadernos Bi(bli)ográficos foram criados a 
partir do número 1 da Releitura. Estes, como 
os de números 2, 6, 8, 16 se organizam em 
torno do traço, da imagem, da ilustração. Na 
verdade, o interesse por discutir e conhecer os 
processos criativos autorais dos ilustradores 
do livro infantil e juvenil é desencadeado já no 
número O da Releitura. 

O poder de sedução e o fascínio que essa 
linguagem propicia ao pequeno ou jovem leitor, 
o descentramento que permite em relação às 
palavras, redimensionará a "própria realidade 
do imaginário infantil", segundo Moacyr Cirne 
(1991 , p.35). A ilustração recusa os estereótipos 
e recebe foros de arte, o princípio da 
verossimilhança e da imitação dos modelos 
etnocêntricos, sem se reduzir a uma exaltação 
das imagens que o cenário brasileiro projetou , 
relacionado ao exotismo. 

Ainda no século XIX, comenta Walter Benjamin 
(1984, p.50): 

"Esta furtou-se ao controle das teorias 
filantrópicas e artistas e crianças entenderam
se rapidamente, passando por cima das 
cabeças dos pedagogos. " 

ISSN 1980 3354 
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Continua (lb., p.52): 

'Theodor Hosemann dedicava seu talento tão 
amável, sobretudo às ilustrações das obras 
infantis. Mesmo as páginas menos 
elaboradas recebem da agradável frescura 
das cores, da simpática sobriedade na 
expressão das figuras uma marca que 
proporciona a alegria de todo berlinense nato. " 

Certamente em nossos tempos é indiscutível 
o grande papel da ilustração nos livros, 
atingindo até um caráter revolucionário, como 
já percebera Benjamin. Abrigando no número O 
os diversos enfoques dados pelos próprios 
ilustradores nacionais e internacionais, 
confirma que essa linguagem proporciona 
leituras instigantes contemplando as alteridades 
singulares da criança e do jovem (os chamados 
leitores adultos passam a construir uma nova 
sensibilidade com respeito à relação imagem
palavra-texto). 

Marisa Mokarsel (Op. cit. , p.11) assim se 
expressa concernentemente "aos ilustradores 
da terra do pau-brasil": 

"E é inegável que sua criação seja arte, pois 
o verdadeiro ilustrador não repete a palavra, 
mantém a essência do texto, narra a imagem 
através de caracteres próprios, com apurado 
senso estético. " 

Na atualidade, sabemos que ilustradores como 
a própria Angela Lago, utilizando das próprias 
arqueologias da imagem e da linguagem 
plástica, reinventa-as e inventa no seu sutil 
traço, suas mãos melodiosas uma "máquina 
criativa", com uma "língua" heterogênea, 
condutores de novos paradigmas estéticos. 

A percepção e a sensibilidade estarão no cerne 
da proposta da Revista , que incorpora, 
possibilita o acesso, a divulgação dos saberes 
que proliferarão dessa linguagem, do traço, da 
imagem. Põe em circulação uma produção 
praticamente inexistente nos meios 
educacionais. Despertar o interesse e reunir tão 
significativo material num espaço cultivado para 
o livro possibilitaram ao leitor e à Biblioteca 
mesma várias direções de pesquisa que os 
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fluxos semióticos dessa linguagem geram. 

Angela Lago foi a primeira entrevistada. A seguir 
Paulo Bernardo. O quadrinista Luiz Oswaldo 
Carneiro Rodrigues. Ana Raquel. Cláudio 
Martins. Estes Cadernos são assinados pela 
Equipe de pesquisa, sobre a qual nos 
deteremos mais adiante .. A partir do número 6, 
de Bernadete Patrus Ananias, llza Matias de 
Sousa, Terezinha Taborda. Todas especialistas, 
mestres, doutoras na área de literatura. 

Verificamos o trabalho singular de cada um dos 
ilustradores, que vai do mais artesanal , um 
tecido de "bordados", montagens heterogêneas 
de elementos e tessituras aos recursos das 
qualidades criativas do computador, o potencial 
virtual. Uma provocativa e sempre intensa 
relação desconstrutora da percepção dos 
leitores. A criação de uma espiral infinita de 
possibilidades do desenho que se pode definir 
como escritura. A escrita da imagem. A escrita 
da vida em imagens. 

As imagens e os traços dão lugar a uma forma 
de pensamento da visibilidade e a uma fecunda 
imaginação, que se transportam da palavra para 
seu verdadeiro "elemento". O que parece 
inefável, inexprimível por meio de palavras, é 
trazido para o visível e suas manifestações. Os 
Cadernos darão margem à reflexão sobre a 
ilustração, o traço, as imagens. 

Demonstram que no livro a ilustração se 
estende em superfícies que confrontam olhares 
e forças poéticas. Olhares que não retrocedem 
ante a dor, a angústia, como as crianças no 
mundo mágico das fadas. Feérico, tecnológico, 
arte, vida se traduzem numa concretude em 
experiência. 

Afirmam uma autonomia da ilustração com sua 
linguagem própria e outra ao mesmo tempo. Às 
vezes, entretanto, sentimo-nos nas margens do 
silêncio, se considerarmos a formulação de que 
uma imagem fala mais do que mil palavras. Uma 
atividade estética que nos provoca de repente 
um sentimento de ausência em meio à presença 
e à plenitude das imagens. 

A inclusão dessa visibilidade mostra a 
importância do olhar na construção do leitor 
infantil e juvenil , para o que atentou o artista do 



olhar, pois assim poderíamos definir o ilustrador, 
aquele que trabalha com o traço, que traceja 
com as mãos e se move entre o visível e o 
invisível. 

A experiência visual e a figura do olho 
introduzem na literatura infantil e juvenil a 
problemática do olhar. Essa problematização 
do olhar aparece no ilustrador na forma de uma 
ruptura com o olhar castrado, invocando outro 
paradigma, uma saída do estático , numa 
experiência em que o artista lança-se para fora 
de si em direção ao outro, a criança ou o jovem 
nos universos das palavras, ou fora deles. Esta 
é uma conclusão que temos diante das 
abordagens feitas nos Cadernos. Eles nos 
põem face às transformações do modelo ótico 
no mundo contemporâneo. 

Uma grande e significativa parte da Releitura 
está empregada na constituição bio(bli)ográfica 
do acervo de escritores mineiros mobilizados 
para a escritura da infância e dispostos a 
desenvolver uma compreensão crítica sobre o 
seu fazer, a voz do escritor, a voz infantil, a 
voz juvenil, a estabelecer os seus lugares de 
leitura, problematizar seu espaço, perceber a 
infância como algo sobre o qual pouco 
conhecemos e muito gostaríamos de saber. 
Deparamo-nos com um legítimo movimento 
cultural nas formas narrativas e poéticas. 

O filósofo francês pós-moderno Jean-François 
Lyotard mostra que tal fenômeno constrói uma 
comunidade de interlocução e sublinha 
(LYOTARD, v. pós-moapud, 1999, op., cit., 
p.247): 

" .. .reconhecer a pluralidade e a 
intraduzibilidade dos jogos de linguagem 
entrelaçados entre si, a sua autonomia e 
especificidade, não tentar reduzi-los uns aos 
outros; com uma regra que seria, porém, uma 
regra geral, 'Deixem-nos brincar. .. e deixem
nos brincar em paz." 

A corporalidade, o desejo e o poder 
transgressivo da linguagem colocarão as 
literaturas infantis e juvenis, melhor dizendo, se 
situarão em novos territórios além ou aquém 
do domínio da Lei , não dominados pelo poder 

ou pelos chamados saberes 
institucionalizados. 

Os Cadernos apresentam-nos essa 
apreensão no comportamento literário dos 
autores e o que nos ofertam é uma visão 
e um testemunho de uma inscrição 
também para além do sistêmico, 
consignando esses caminhos e 
reconhecendo neles o acontecimento e o 
sentido do novo e daquilo ainda por vir. 
Os números 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 
17 e 21 dedicam-se a essa inscrição, 
"desenhando" as diferentes maneiras e 
as diversas singularidades da literatura 
infantil e juvenil presentes e atuantes no 
discurso, na escritura, na letra. Fizemos 
a tentativa de circunscrever as 
performances poéticas e narrativas dos 
autores entrevistados e pesquisados: 

+ uma micrologia do cotidiano, o 
nonsense e o humor atuantes, em 
Sylvia Orthoff; 

+ uma erótica infantil e o corpo da 
infância e da adolescência em Elias 
José; 

+ uma poesia da infância com uma 
constituição estética da 
comunidade, em Elza Beatriz; 

+ uma narrativa que compõe uma 
política do sensível, dada na 
dimensão afetual da paixão como 
uma forma de "engajamento" do 
escritor na sua escritura, em Ana 
Maria Machado; 

+ um discurso que conduz a relação 
entre literatura e infância para o 
nomadismo, um teatro de letras, uma 
recuperação da infância por uma 
língua "estrangeira", uma linguagem 
do outro, numa percepção sensível 
de narrador ao incorporar o 
"banido", amá-lo e resgatá-lo em 
Bartolomeu Campos Queirós; 

+ o amor pela contação de histórias 
redimensionando a prática 
jornalística e de reportagem, 
relacionando literatura e mídia, em 
Mima Pinsky; 
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literatura oral e seu papel na literatura 
infantil e juvenil, reunindo o mito, o folclore, 
o dado etnográfico dessas manifestações, 
em Luís da Câmara Cascudo; 

+ o folclore indígena, retirando do esquecimento 
a alteridade inassimilável pelas instituições 
nacionais, em Ciça Fittipald i; 

+ o redimensionamento das chamadas origens 
da literatura infanta-juvenil nos contos de fadas, 
maravilhosos, ou fantásticos, no século XIX, 
em discussões na obra de Hans Cristian - nesse 
sentido um dos fundadores do discurso sobre 
a infância; 

+ a relação do corpo da infância em performance, 
atualizando na literatura infantil e juvenil a 
imagem-palco, o livro, a imagem, a palavra e o 
texto, em Lygia Bojunga; 

+ a poética da pós-modernidade, "a palavra 
destroço" e seus "resquícios, a "fisicalidade" 
da linguagem problematizando o discurso da 
infância, em Antônio Barreto; 

+ a artesania da linguagem, a "tecelagem da 
canção e da poesia", lirismo e performance, a 
relação entre literatura e a arte musical, estórias 
contadas em versos, narrativas de estilo pós
moderno, em Neusa Sorrenti. 

O delineamento proposto faz-nos observar uma 
cartografia do sentimento ali transformando a 
paisagem da infância e territórios que se 
reinventam na produção desses universos. 
Transportando-nos para essa cartografia 
notamos linhas que associaremos à obra de 
Deleuze e Guattari , Mil platôs (1995 , v.1 ), 
reinterpretada por Suely Rolnik (2006). 

As linhas constituem o traçado do movimento 
do desejo e instauram (lb. , p.49): 

"linhas dos afetos, nos limites do inconsciente 
e do invisível ; 

linhas de fuga provocada.s por afetos que 
escapam - "o que nada tem a ver com fugir do 
mundo. Ao contrário, é o mundo que foge de si 
mesmo" (lb ., p.41 ), através dessas linhas; 

li nhas finitas , vis íve is e conscientes da 
"organização dos territórios" (lb ., pp.51-52). 
São recortados os "sujeitos (com sua classe , 
seu sexo, sua idade, sua profi ssão, sua raça, 
sua identidade)" , são recortados igualmente 
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objetos, no plano de organização de 
seqüências biográficas, ou na constituição de 
uma memória. " 

Estes últimos Cadernos trazem contribuições 
de outros pesquisadores que vão sendo 
incorporados, confirmando a disposição para 
o regime plural de assinatura. Maria da Graça 
Rios, mestre em Literatura Brasileira e escritora 
de literatura infantil e juvenil, Bernadete Patrus 
Ananias Pothakos, Maria Antonieta Cunha, 
Denise Werneck, Elisa Heilbulth Verçoza , 
Maria do Carmo Costa e Silva, Reni Tiago 
Pinheiro Barbosa, Maria do Carmo Santos 
Maggi são nomes que atravessam essas 
assinaturas, numa equipe que se destaca pela 
excelência do trabalho, desde o início da 
publicação da Revista, e que traz mais tarde 
outros pesquisadores como Eliana Taborda, 
Terezinha Taborda Moreira, Gisela Maria 
Miranda Ribeiro Alves, Julia Maria Pires 
Gabrieli. 

Atente-se para a indissociabilidade dessas 
linhas ativadas no regime cartográfico dos 
Cadernos, atingindo tanto o processo de 
constituição do acervo e da memória quanto 
as transições dos modos de subjetivação com 
que os autores mergulham na "lnfantia" (Lyotard, 
1989, p.11). Esse movimento traz um caráter 
rizomático para a composição cartográfica. 

Para Deleuze e Guattari (Op. cit.) , o rizoma 
desloca o fundamento raiz em que se encontra 
"enraizada" a cultura e a educação ocidentais. 
O rizoma é composto de raízes aéreas , 
"adventícias" (Op. cit. , p.25). 

Os pensadores franceses observam (ib., p. 25): 
"Muitas pessoas têm uma árvore plantada na 
cabeça, mas o próprio cérebro é mais uma erva 
do que uma árvore". 

A produção da escrita dos Cadernos retoma o 
livro-raiz, a árvore, e estremece seus solos 
fixos, na irrupção rizomática das linhas de fuga 
ao remeter a uma literatura que não se fecha 
sobre si mesma, verificando essa abertura nas 
performances autorais que fazem proliferar 
linguagens musicais, teatrais, visuais , 
imagéticas, e a combinação delas para várias 



crianças, pois a idéia é de que não se dirige 
para a criança, mas para essa multiplicidade 
existente no campo social. 

Os Cadernos dão lugar a um estilo ensaístico 
permeado pelos processos de subjetivação e 
sua relação com o social, o cultural, o 
imaginário, superando a noção biográfica 
tradicional e nessa textura do sensível 
demarcam os territórios de existência, sem 
produzir uma homogeneização desses 
territórios, nos quais os autores passam a 
circular como personagens mais do que reais 
são projeções em "close". Imagens-afecção. 

Vemos através dessas cartografias a 
importância que têm na formação desses 
escritores a sua biblioteca "pessoal", os lugares 
de leitura que são ali recortados, sinais da 
presença do tempo, mas encontram-se também 
as relações com as produções das mídias e 
de outras artes. Não sentimos, entretanto, 
ansiedade pela construção de uma memória 
documental ou monumental. Antes, 
percebemos o sentimento do presente, sua 
inserção nos processos e fluxos da vida. 

A literatura infantil e juvenil aparece em sua 
multifacitude, suas pa1xoes e suas 
redundâncias, diferenças e repetições , 
caminhando na direção da saída dos rostos 
definidos pela identidade homogênea e 
hierarquizante como rosto da criança e rosto 
do jovem. Nesse sentido, os Cadernos indicam 
uma educação dos rostos no estudo dessa 
literatura congruente com afirmações feitas por 
Deleuze e Guattari , em "Ano zero - Rostidade" 
(1996, p. 47). 

Os Cadernos abrem, reafirmamos 
possibilidades. Constituem fontes de 
heterogeneidade. Do olhar e do saber num 
cenário de incessante ou esvaziamento de 
valores. Não se propõem a um esgotamento, 
mas mantêm com as outras seções um espaço 
de interrogações. 

M. Maget, estudioso francês , afirma (Apud 
CERTEAUX, 1995, p.76): 

''.4s crianças são depositárias de uma cultura 
que se transmite à margem da cultura adulta, 

da qual ela pode representar uma forma 
alterada. " 

Transitar dessa cultura dos adultos à margem 
coincide com esse pensamento, nos espelhos 
dos textos destinados à criança. Busca que é 
igualmente manifesta nos autores entrevistados 
e pesquisados. 

Tal empenho em vista da literatura da tradição 
que traz um grande ausente: a criança. Segundo 
Certeau (Op. cit., p. 74) , na herança dessa 
tradição insiste-se em assimilar a criança ao 
povo ou vice-versa. Ali , a criança é pretexto, 
conforme esse pensador. Ele reporta-se ao 
sistema de crenças que sustentariam esse 
horizonte de discussões , refletindo sobre 
considerações de M. Sariano (lb.): 

"Ele vê aí a prova do nascimento de uma 
giração privada de pais e sem "ancestrais", 
desde então abandonada a si própria , 
educada apenas pelos livros que lhe são 
apropriados. A literatura infantil substituiria a 
presença dos pais." 

Essa destinação é amplamente discutida tanto 
pelos autores , ilustradores , quanto pelas 
pesquisadoras. Exclusivamente em termos 
referenciais e de nomeação é que se pode falar 
em "natureza infantil", pois o que se vai mais a 
mais revelando-e a Releitura está contribuindo 
nisso - é a construção desse conceito para 
estabelecer no próprio conceito de homem uma 
tipologia hierarquizadora para tratar a criança, 
o jovem e o adulto, dotado de maestria e 
maturidade, para o que a literatura em geral 
concorreu nas modalidades clássicas das 
narrativas de redenção humana. 

O que os Cadernos também se propõem a 
fazer consiste numa espécie de inventário 
dessas questões. Articulando fontes , 
experiências literárias e estéticas , 
performances , fornecem visões das 
transformações por que passam os 
questionamentos. 

Certamente que não se trata aqui de um mero 
congraçamento ou consagração. Sabemos 
que, enquanto instituição pública, a Releitura 
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apresenta limites e deve ser coerente com a regulação 
externa daquela que tornou a sua existência realidade. 
Não se deixa de estar afeito a uma burocracidade da 
pesquisa e das atuações. Contudo, as equipes formadas 
desde a sua criação procuraram assegurar uma 
flexibilidade de ação norteada pelo fazer e pelo saber que 
constituem. 

A eminente qualidade de pesquisadoras/pesquisadores, 
escritores, ilustradores, teatrólogos e contadores de 
histórias trouxeram - e trazem um "plus" para a BPIJBH. 
Espera-se que o imperialismo do funcionalismo público 
não venha jamais a travar os universos por aqueles 
pesquisados e construídos e os seus fluxos criativos e 
que as relações de poder não detenham as linhas de fuga 
sem as quais a criação não se torna possível, pois estas, 
de acordo com Deleuze e Guattari (Op. cit., 1996, p.111) 
atuam não apenas na imaginação criadora, mas também 
"no próprio tecido da realidade social". 

Estas linhas redimensionam os espaços reais e 
constituem-nos como heterotopias. Entre o lugar onde 
se mora, aquele onde se trabalha, a escola, a universidade, 
as ruas turbulentas, os shoppings, os supermercados, a 
visita à Biblioteca, há tensões, afetos, energias, há 
contornos às vezes inconciliáveis, campos de 
intensidades. Sem isso, não há o aceno para a reunião 
de falas singulares. 

Pensando-se nelas, remeteremos para as considerações 
finais de nosso texto, às palavras de Deleuze em 
Abecedário (Apud Kohan, 2007, p332): 

"(. . .) A tarefa do escritor não é vasculhar os arquivos 
familiares, não se interessar por sua própria infância. 
Ninguém se interessa por isso. Ninguém digno de alguma 
coisa se interessa por sua infância. A tarefa é outra: 
tornar-se criança através do ato de escrever, ir em direção 
à infância do mundo e restaurar esta infância. Eis as 
tarefas da literatura. " 

E as tarefas dos pesquisadores da BPIJBH? Para nós ·~ L-4 
elas não se restringem à constituição do acervo , a ,f~ .·_.t~· 
inscrição ~do ~res~nte da ~rod_ução ~ara ª. infância e ~4f~it' ... · 
adolescenc1a , incumbenc1as 1ndub1tavelmen.lp"'" -~~ -..i 

significativas. Elas consistem sobremaneira nos atos e 
atuações que vêm a criar espaços de inventividade. 

A Rele itura se singulariza por essa marca inventiva, 
admitindo as lacunas, as indefinições, no encontro entre 
as pesquisas e as novas produções de linguagens que 
dizem respeito às crianças e jovens. A constituição 
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estética da comunidade e suas políticas do sensível acabam por ser a verdadeira destinação 
de suas produções. 

Para isso, essas tarefas devem prosseguir seu curso, juntando o social e o cultural às paixões 
singulares, afirmando, por fim, em meio aos livros, uma outra sensibilidade, importante nas 
humanidades que estão se fazendo, ou ainda por vir. 
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A oficina Lembranças Escritas surgiu, 
integrando os projetos de incentivo à leitura da 
Diretoria de Leitura e Informação e do DPCAR 
da Fundação Municipal de Cultura, em 2008. 
Tinha como objetivo descortinar as 
possibilidades infinitas que o "escrito" e a 
"literatura" trazem no encontro sempre faltoso 
entre a vida e a necessidade de contá-la, ou 
entre a experiência vivida, a lembrança da 
experiência e o momento seguinte em que o 
"fato" vai ser narrado ou escrito. Já que "um 
acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 
encerrado na esfera do vivido, ao passo que o 
acontecimento lembrado é sem limites, porque 
é apenas uma chave para tudo que veio antes 
e depois" (BENJAMIN). 

Tratava-se de engendrar os fios da memória, 
buscando uma aproximação entre a vida ? a 
forma de narrá-la, escrevê-la ? e a literatura. 
Pensamos que pela forma inusitada da literatura 
se inscrever na vida, um hábito de leitura pode 
se dar. A metodologia era simples. Uma oficina 
de criação literária partindo de textos 
"autobiográficos" de autores consagrados , 
correspondências enfre escritores, trechos de 
diários, poesias, relatos sobre o ato de 
escrever, e um objeto de afeto que cada 
participante traria consigo. 

Algumas reformulações foram feitas ao longo 
do trabalho, pois muito diferiam a demanda e o 
público para cada oficina. Crianças e jovens 
tiveram, como ponto de partida, textos infanto
juvenis ou canções . Alguns adultos eram 
analfabetos e passamos a relatar cenas e 
fragmentos da infância ao invés de escrevê
los. Mas sempre partindo de textos literários, 
sempre buscando formas outras de contar e 
recontar esses fragmentos. O grande desafio 
era preservar o espaço ilimitado em que a 
literatura se inscreve. Nosso objetivo primeiro 
- escrever (com caracteres) um pequeno texto 
autobiográfico e experimentar as nuances 
deste fazer literario , tornou -se: resgatar 
fragmentos da vivência por meio das inúmeras 
experiências que o escrito e a literatura podem 
nos dar. A voz (no relato), o desenho (grafia 
possível aos que não sabem escrever com 

letras), livros de imagem e músicas (para que 
a leitura fluísse para todos). 

Em abril, oferecemos a oficina na Biblioteca 
Reg ional Renascença (BRBR) - uma das 
unidades da DILINF, para os usuários do 
CERSAM. Novas questões foram formuladas, 
não exatamente para inserirmos os portadores 
de sofrimento mental no projeto literário que o 
exercício da oficina respaldava. Mas apostando 
em que a escritura da vida comporta sustentar 
um espaço para os caracteres inventados, para 
as caligrafias iniciantes e o ilegível. E ainda: 
investindo para que o ato de escrever 
(desenhar, cantar) pudesse resgatar também, 
daquelas vidas desalinhadas , uma nova 
história, um novo trecho , a possibilidade 
ilimitada que tanto a lembrança quanto a 
literatura nos ensinam. 

NOTA 2. ESCREVER 

COMO QUEM APAGA 

A experiência de outras oficinas, realizadas nas 
bibliotecas regionais e nos CACs e NAFs, 
integrando o projeto Baú de Livros, nos 
mostrou que três ou quatro encontros 
realizados no mês de maio mereciam 
continuidade. Não sabíamos muito bem como 
estender o projeto, mas víamos a tarefa mais 
complexa do que a pensamos no início. A 
oficina Lembranças Escritas passou, então, 
a acontecer todas as terças-feiras pela manhã 
nas dependências da BRBR. 

Os participantes não são os mesmos, apenas 
um ou dois participam da oficina desde seu 
começo até hoje. Há uma força poética e de 
vida que nos surpreende a cada encontro, 
presente nos relatos , nos desenhos e nos 
escritos. Como no dia em que trabalhamos a 
partir do poema de Manuel de Barros, Auto
Retrato Falado, aquele que começa assim 
"Venho de um Cuiabá de garimpas e de ruelas 
entortadas". Naquela manhã, Antônio Carlos 
escreveu: 
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"Venho de um lugar que chove 
chamam favela, porém tinha 

em meio a pedras e poeira 
uma rua, a mais bela 

hoje não sei mais onde 
moro: tento me esconder 

não lembro onde no 
coração do mundo 

ou no vulcão morto 
ou efervescente 
porém em meio 

ao reboliço das gentes 
ao burburinho das gentes 

vou continuar dando o 
meu passo enquanto puder 

quem sabe um dia eu" 

Durante a oficina em que o ponto de partida 
literário era o poema "Belo-beld', de Manuel 
Bandeira, a proposta foi a de escrevermos "tudo 
aquilo que queríamos" e "tudo aquilo que não 
queríamos". Daí, Washington escreveu: 

''.4 luz da primeira 
estrela, quero, 
estar na saliva 

da tua alma. 

Não quero ser 
o fim do dia, 

não quero ser 
a ventania 

questiona maldosamente, joga 
folhas secas sobre 

os lindos rostos, 
das rainhas das 

nossas vidas. 

Quero ser a aurora 
Não quero ser 
nem uma hora 

de solidão. 
Não quero morrer sem 

Daybson, que até hoje não perdeu nenhuma 
oficina e que passou a freqüentar a biblioteca 
em outros dias da semana, nos deixa seus 
haicais: 
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"Chão de briga 
Dene 

Facada cavera 

Operação tática 
Nacatro 
Puma. " 

Não sabemos ao certo quais os 
desdobramentos da oficina para a vida, o 
cotidiano e o tratamento dos participantes. Nem 
sequer podemos afirmar uma junção a priori 
entre a poesia e a psicose. Duas pesquisas 
norteiam nosso fazer e nossa concepção sobre 
a finalidade e os riscos de uma oficina de letras 
para pacientes do CERSAM: A devoração da 
imagem: o poético e o psicótico, de Lucia 
Castello Branco, e Uma investigação acerca 
da produção de textos com psicóticos: 
perseguindo a trilha da escritura, de Cynthia 
Barra e Cinara de Araújo. Além destes estudos, 
alguns projetos, exposições e oficinas do 
Grupo A4 (Paulo de Andrade, Wilson Avellar, 
Cynthia Barra e Cinara de Araújo) instauraram 
o questionamento: como inserir a "inscrição da 
diferença" no campo cultura e quais as 
conseqüências de um trabalho tão singular? 

Pensamos hoje , quase quinze anos desde 
nossa incursão pelos trajetos do texto, da 
escritura, e da tarefa de conduzir uma oficina 
de literatura com psicóticos, que não se trata 
de uma terapia, mas de um espaço de 
produção. Um espaço, tal como vislumbramos 
o espaço literário mapeado por Blanchot. Um 
espaço quase como o da "Biblioteca de Babel", 
de Borges. 

Configurando-se como um espaço, mais do que 
um "atendimento", insistimos em oferecer a 
oficina fora dos muros do CERSAM. Insistimos 
em permanecer na biblioteca, mesmo que 
alguns dos escreventes não possam 
comparecer. A biblioteca, seu espaço ilimitado 
como o queria Borges, ou seus livros 
enfileirados e dispostos em uma ordem 
qualquer, dava-nos ainda a liberdade de 
"encontrar'' o outro locus do qual falamos. O 



espaço literário. Não temos como Borges "a 
certeza de que tudo está escrito'', nem mesmo 
imaginamos que tudo pode se escrever. Mas 
se vislumbramos conceber um espaço 
ilimitado, temos de persist i r no ambiente 
possível e abrangente da biblioteca. Ao 
escrever, desenhar, relatar lembranças, outros 
espaços nos chegam. Aqueles em que as 
lacunas da vida e da memória não serão 
exatamente preenchidas, mas, acolhidas no 
exercício, diário e infinito, de escrever. 

NOTA 3. LER O MUNDO 

A princípio, buscamos reconhecer, nas lacunas 
deixadas pela memória ou pela "língua" de cada 
participante, qual ritmo seria transformado em 
literatura. Não estava em questão comparar 
elementos vividos ou ficcionais, mas como na 
leitu ra de um poema, ritmar fragmentos do 
cotidiano, trocar segredo e trechos da vida pela 
musicalidade da palavra e, não, por seu sentido. 
Se a memória - retomando a concepção de 
Benjamin - traz o ilimitado e o futuro , o que nos 
trará a escrita dessa memória, senão o resto 
ilimitado de uma música e a intensidade de seu 
ritmo? 

As idéias da duração (o que resta a cada vez 
da memória) e da transformação (da vida à 
escrita e depois à vida novamente) acabaram 
por criar consistência em nosso percurso. 

"Quanto tempo dura uma gesto?" Perguntava
se nossa Lispector para relatar um fragmento 
de sua primeira infância . Quanto tempo 
durará a oficina, se o que ela busca é, 
precisamente, o infinito? Tomemos o trecho 
inteiro de Clarice: "Minha primeira lembrança 
remonta a dois anos de idade. É verdade, 
juro. É uma visão: o chão de cimento e o 
armário que ficava atrás da cadeira de meu 
pai, sentado à mesa: ele alcançava o armário 
com a mão, virando-se para trás. Essa 
lembrança não se acaba. Quanto tempo dura 

um gesto? Meu pai morreu. E o chão de 
cimento se destruiu?" 

Partimos da "lembrança que não se acaba" para 
encontrar outra forma de "ler". Também assim 
o espaço da oficina se amplia. Pois acreditamos 
que a leitura se desenvolve, ou melhor, se 
estende. Lemos as letras, as imagens, o som 
quando pensamos nas formas precisas da 
intersemiótica; mas lemos ainda o rosto , as 
pausas, a paisagem, o próprio movimento da 
oficina, o mundo. 

Nossa tarefa seria, portanto, encontrar e 
ensinar a "potência da leitura" de cada um? Não 
se trata de forçar a escrever ou a ler, nem de 
ensinar formas prontas de leitura ou 
interpretação de textos ou de mundos. As 
"linhas de fuga" de Deleuze e Guatarri no livro 
Kafka por uma literatura menor talvez nos 
dessem uma possível saída para percorremos 
a forma infinita e sem garantias dessa leitura 
que não se ensina, que não se aprende, mas 
que se realiza no ato de escrever. Contudo, 
temos de confessar: nossa saída, nossa "fuga" 
para a sustentação da oficina ocorreu com a 
repetição do trecho do diário Finita, da escritora 
portuguesa Maria Gabriela Llansol, o qual 
transcrevemos: 

'~ finalidade de ler não é guardar na memória. 
Eu me esqueço do que leio mas encontro
me, ao cair da noite, com ele. O fundamento 
da minha leitura é a pergunta seguinte: 

'Por quanto tempo lês um pequeno 
período extenso?' 

Por um segundo, um minuto, um ano, toda 
esta noite, ou toda esta vida? Ler estende
se pelo tempo e quer o espaço do dia-a-dia 
para projetar sua sombra. "Ler estende-se por 
vertentes desconhecidas, e eu leio pouco, 
mas infinitamente." 
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ESPAÇO ABERTO 

MÚSICA PARA QUÊ? 

RITA CÂNDIDO é compositora, cantora e violonista profissional. 

Foi professora de canto, percepção rftmica e teoria musical da 

Escola de Canto Babaya, do Projeto Sambalelê , do Grupo 

Corpo e lecionou música em Carajás/PA. Atualmente trabalha 

como Analista de Políticas Culturais, na área de Planejamento 

da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. É 

psicóloga com especia l ização em psicanálise . 

O Projeto de Lei 2732/08 que determina a obrigatoriedade do 
ensino musical na educação básica foi aprovado no 
Congresso e agora só depende da sanção do presidente Lula 
para entrar em vigor. 

De acordo com o projeto, que alterará a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), a música passará a fazer 
parte dos conteúdos obrigatórios dos currículos escolares, 
sendo que seu ensino deverá ser ministrado por professores 
com formação específica na área. Os sistemas de ensino do 
país terão três anos letivos para se adaptarem às novas 
exigências estabelecidas. 

A Lei representará uma grande conquista no sentido de garantir 
a formação artística e cultural de milhares de crianças 
brasileiras , pois o aprendizado da música favorece a 
construção de valores pessoais e sociais e contribui para os 
desenvolvimentos cognitivo, psicomotor, emocional e afetivo. 

Aprender e ensinar música são processos de trocas de 
experiências entre alunos e professores. Cabe aos alunos 
desenvolver um percurso de criação pessoal e aos 
professores estimular o fazer artístico e garantir a liberdade 
de expressão, colaborando com informações que facilitem a 
aprendizagem. 

Recursos como brincadeiras, jogos e improvisações propiciam 
a identificação dos elementos da linguagem musical. A canção 
possibilita o contato com a tradição e a história da música no 
Brasil e no mundo, formando ouvintes críticos à qualidade da 
produção musical , em diferentes épocas e culturas. 
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Capacitar professores para o ensino da música nas escolas é fornecer subsídios para a realização 
de um trabalho criativo e reflexivo em sala de aula, que tenha o objetivo de despertar o pensamento 
artístico, a sensibilidade e a percepção musical dos alunos. 

Mas o que é música? 

Música é um conjunto de sons, combinados. Esses sons, que são as notas musicais, podem ser 
reproduzidos por vozes, instrumentos ou mesmo pela natureza. Os nossos ouvidos são capazes 
de ouvir sons e ruídos que podem ser agitados, calmos, agradáveis, aborrecidos ou mesmo 
dolorosos. São vibrações que geram ondas sonoras regulares e/ou irregulares. Quando seguem 
padrões determinados, os sons deixam de ser barulho para se tornarem música. 

O ser humano sempre fez música. Provavelmente, a primeira música foi composta pelo homem 
pré-histórico, ao produzir sons que considerou agradáveis, utilizando objetos que existiam na 
natureza, como paus, pedras, ossos, madeira e conchas. 

Alguns historiadores defendem a teoria de que o canto pode ter sido intermediário entre os grunhidos 
e as primeiras palavras. As sociedades primitivas usavam sons básicos da voz para exprimir 
sentimentos. A música foi muito importante nas civilizações antigas. Era usada em cerimônias 
religiosas e reais, em banquetes, jogos e funerais. 

Porém, para escutar, é preciso o silêncio. Na criação musical, o silêncio é tão importante quanto 
o som, pois a música surge da combinação de som com ausência de som (pausa). 

Para descrevermos a música, precisamos conhecer alguns de seus conceitos 

Ritmo: é a batida ou pulsação da música. O som pode ser longo ou curto. Sua duração define o 
ritmo da música. 
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O JOGO DO SILÊNCIO E DO SOM: 

Eil riEI manter uma pulsação contínua 

Som + palma = • 

Palma= O 

eooeeoo••••o•oo 
eeoeoeoeeoeeooe 
oeeooeoeooeoooe 
ooeeeoeeooeeeoo 
oooeeeoeoeeoo•• 

Andamento: é o tempo em que a música é tocada. Podemos caminhar de várias maneiras. Na 
música também é assim. Ela pode ser lenta, moderada ou rápida. Chamamos a sua velocidade 
de andamento musical. 

SEGUINDO O ANDAMENTO 

Toque nt..m tambor ritmos com andamentos 
diferentes. 

Ande pela sala. acompanhando o ntmo tocado. 

Altura: define quão aguda ou grave soa a música. O som tem alturas diferentes. Pode ser grave 
ou agudo. Um som grave é um som baixo e um som agudo é alto. 

Tom: é a qualidade ou intensidade do som. A intensidade é a força do som, que pode ser forte ou 
fraca. Podemos cantar e tocar baixinho, de forma bem suave ou com muita força, para sermos 
ouvidos ao longe. 

EXERCÍCIOS 

Cante suavemente uma canção de ninar. 

Cante bem forte uma ciranda. 



Melodia: é a combinação de notas segundo algumas regras musicais . Para escrevermos uma melodia, 
usamos as notas musicais DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI. 

DOrme a cidade 
REsta um coração 
Misterioso 
FAz uma ilusão 
SOLetra um verbo 
LÁ pra melodia 
Singelamente 
DOiorosamente 

Você conhece as músicas abaixo? 
Cante-as respeitando a escala musical. 

DOce a música 
Siienciosa 
LArga meu peito 
SOLta-se no espaço 
FAz-se certeza 
Minha canção 
RÉstia de luz 
Onde DOrme o meu irmão 

DÓ é pena de alguém 
RÉ que anda para trás 
MI pronome que não tem 
FÁ que falta que ela faz 
SOL é nosso astro-rei 
LÁ distante que nem sei 
SI indica condição 
Depois disso vem o DÓ 
DÓ SI LÁ SOL FÁ MI RÉ DÓ 

A voz humana pode apresentar-se de diversas formas, como choro, grito, riso e sons da fala. É o 
nosso maior e melhor meio de comunicação, responsável pela expressão de muitas de nossas 
emoções. Ela é produzida na laringe, onde estão localizadas as pregas vocais. Essas pregas (e 
não cordas, como às vezes são chamadas) são constituídas de mucosa e musculatura e estão 
situadas em posição horizontal, no interior da laringe. Quando inspiramos, as pregas se afastam 
para que o ar passe e chegue aos pulmões. Ao falar, o ar sai dos pulmões, passa pela laringe e, 
quando há fonação, as pregas vocais se aproximam , produzindo vibrações que resultam no som 
da voz. O som produzido pelas pregas vocais na laringe passa por um alto-falante natural do 
nosso corpo, formado pela faringe , pela boca e pelo nariz. Essas estruturas são chamadas 
cavidades de ressonância. Os sons da fala são articulados na boca, por meio de movimentos de 
língua, lábios, mandíbula e palato, projetando o som para o meio ambiente. 

Orquestra de instrumentos vocais 
Invente melodias para cada uma das frases abaixo, que combinem entre si. Chame os 

amigos, ensaiem cada frase separadamente e depois juntem as melodias, formando um 
só coro. 

O resultado da sua criação será surpreendente. 

A Clarineta, a clarineta faz ta ta ta ta ta ta ta ta ta (bis) 
A corneta prateada faz tum tum tum tum tum tum tum tum tum (bis) 

Os tímpanos tocam sempre em dois tons. Seja esse ou aquele, são sempre dois tons. 
O violino tocando tão suave parece até que deseja cantar 
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Os cuidados que devemos ter 
para manter a voz sempre bonita e 

saudável 

Para cuidarmos bem da nossa voz, precisamos ter 
uma boa higiene vocal. Isso quer dizer que devemos 
tomar alguns cuidados que podem prevenir problemas 
e nos orientar quanto aos aspectos mais importantes 
relativos à saúde vocal. É preciso hidratar sempre o 
organismo, principalmente em ambientes secos ou 
empoeirados. Não é aconselhável gritar ou sussurrar, \ 
nem falar em ambientes ruidosos ou abertos, quando t 
é preciso entrar em competição sonora. Fumar ou falar 
muito em ambiente de fumantes, drogas e álcool em 
excesso fazem muito mal. Ar condicionado, calefação, 
bebidas geladas ou muito quentes também devem ser 
evitadas. Uma boa noite de sono, além de descansar l 
o corpo e a mente, descansa também a voz, deixando
ª renovada para um novo dia de conversa boa. 

J 

A implementação da Lei 2732/08 j ) 
A música nas escGlas favorece a socialização e a 
interdisciplinaridade. Diversos estudos e pesquisas 
comprovam que sua ação colabora para a formação 
integral do ser humano e para o despertar de uma 
cultura democrática e cidadã. 

A obrigatoriedade do ensino musical na educação 
básica, que entrará em vigor com a Lei 2732/08, 
significará, portanto, grande avanço na qualidade do 
ensino formal do país, valorizando a difusão da riqueza 
e da diversidade musical brasileira. 
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CADERNOS Bl(BLl)OGRÁFICOS 

DR. RONALDO SIMÕES: COELHO, 
garnisé e macaquinho 

MARIA DA GRAÇA RIOS é escritora, mestre em Literatura pela UFMG 

e Consultora de Pesquisa da BPIJBH. 

Colorir laranjas, conhecer o esconderijo dos ventos, já ter visto um imenso galo cor da escuridão 
são fenômenos triviais na vidinha sabe-tudo do psiquiatra Ronaldo Simões Coelho. Para ele, a 
troca de segredos entre o público infanta-juvenil e sua obra é uma questão de interação entre si e 
o mundo que o rodeia. E o seu universo é esse mesmo: ratinhos desmiolados que discutem 
sobre árvores genealógicas e que terminam sendo menos malucos que predições de médicos, 
terapeutas, psicólogos. Nesse sentido, quem não se coloca no lugar de um garnisé que segue 
todas as modas, repicando os cabelos da bicharada, por causa de um modelito de pinto pelado? 

E Ronaldo vai escrevendo, orgulhoso de contar que em 1992 completaria sessenta anos. Fazendo 
as contas, ele conta hoje setenta e seis anos muito bem contados. Onde nasceu? - perguntarão 
os leitores, doidos para ouvir falar de um macaquinho que vive amolando o pai. Está bem: lá vem 
a resposta. Ronaldo Simões Coelho é mineiro de São João Dei Rei. Entrou com o pé direito na 
literatura com livros selecionados pela Ciranda dos livros, pelas Salas de leitura, pela Biblioteca 
Internacional de Munique, além de ter sido traduzido no México. Não podia deixar de ser assim, 
pois seu texto curto, profundo e divertido toca a sensibilidade dos leitores. 

Muitas vezes não sabemos em qual face do livro se mostra Ronaldo, o psiquiatra, e em qual, o 
contador de histórias. Um dos grandes escritores sobre a loucura foi Machado de Assis, assim 
como Cervantes. Diz Lino de Albergaria, na contracapa de Doido Varrido, que um pouco de 
loucura e um tanto de amor são as grandes motivações da vida e também da arte, como sinalizam 
Lewis Carrol! e Salvador Dali. Por isso é importante o ratinho continuar "vivendo como sempre 
viveu, indiferente aos murmúrios a seu respeito ". 

Um dia Ronaldo Simões disse à Vivina de Assis Viana que não sabia se era um psiquiatra que 
escrevia para crianças, ou um escritor que se dedicava também à psiquiatria. O filho do senhor 
Agenor e de dona Olga, pai de seis filhos e uma filha, gostaria de viajar, de ler, de conversar, de 
desenhar e de contar histórias. Ronaldo está sempre lendo ou querendo escrever mais uma 
história, nova ou antiga, dos tempos de hoje, de ontem e de amanhã. 

O primeiro livro saiu em 1974. Em 1976, começa a ser editado, tendo logo um título selecionado 
para integrar a Ciranda de livros: Amanhecer na roça. A FAE escolheu três livros do autor para 
o seu programa de 1988. Ronaldo confessa, n' O salão do garnisé, que os temas das histórias 
parecem vir de suas experiências infantis: passava as férias em Prados, terra de sua mãe, onde 



a tradição oral é riquíssima. Com o pai , jornalista e 
poeta, aprendeu a amar os livros. 

Bons ilustradores têm acompanhado a travessia de 
Ronaldo Simões Coelho, pelos caminhos da literatura. 
O belíssimo Macaquinho, de delicada concepção 
psicanalítica (onde está a mãe do personagem? De 
onde lhe vem o desejo fundo de proteção?) é uma 
obra traçada pelos dedos ágeis e finos de Eva Furnari. 
Doido Varrido constitui um questionamento entre o 
que é considerado extravio e "normalidade". É 
lindamente ilustrado por Humberto Guimarães. Nessa 
obra, o ratinho visita psiquirratos, e apresenta um 
quadro familiar bastante interessante: D. Ratão, que 
caiu na panela de feijão, e o rato-que-roeu-a-roupa
do-rei-de-Roma foram seus antepassados italianos. 
Outro antepassado de que gosta muito é aquele do 
rabinho de Joãozinho e Maria, isso além do rato que 
livrou o leão das malhas, e até do próprio Mickey 
Mouse. Com tão ilustres predecessores, o doido 
varrido jamais estará debaixo do tapete ou dentro de 
uma lata de lixo. Um luxo! 

Histórias de muitas penas é escrito com a parceria 
de Cristina Agostinho, ilustrado pela ilustre Denise 

Osa/ãodogamisé. RonaldoSimõesCoelho. llustraçãodeJarbasJuarez. Lê, 1989 Rochael. É uma história detetivesca, a la Edgar Poe, 
que fala de um galo afogado (ou quase) na piscina. É conhaque pra lá, boca a bico pra cá, e uma 
intençãozinha meio malévola de esganiçá-lo com uma faca. Virar canja? Deus o livre, pensa o 
leitor. Num estilo cômico e repleto de poesia, entram veterinários e coisa e tal , mas o grande 
medo do infeliz é de voltar ao galinheiro. 

Ronaldo Simões trata tudo com uma finesse, com uma ironia aos costumes humanos, que 
deixariam Freud ocupado por muitos dias. Aliás, o psicanalista instaurador do inconsciente também 
tabulou nos "tecidos de fantasia " dos seus pacientes. Veja-se o Homem dos ratos, o inconsciente, 
as neuroses nas margens da abjeção, abrindo espaço p9ra a constituição do Imaginário, ou 
registro do Imaginário conforme designação de Lacan (FALCAO, 1998, p.15). Igualmente o "Homem 
dos lobos, imagem que sobrevive do famoso ditado latino "O homem é o lobo do homem", tratado 
como mito individual, constituindo a cena primitiva do sujeito, na dimensão da "phantasie" (REGO, 
1998, p.82). 

A laranja colorida trata da questão das diferenças. A laranja, tentando se livrar dos predadores, 
se faz colorir pelas cores das borboletas e ainda recebe de troco um cocozinho esverdeado de 
um sabiá pousado no galho de cima. O resultado vai ser compreendido pelo espectador, que se 
transforma em poeta, graças à prosa poética do autor e à ilustração lírica de Humberto Guimarães. 

E quem não leu ainda O salão do garnisé não sabe o que está perdendo. Ilustrado por Jarbas 
Juarez, focaliza a questão dos modismos e suas conseqüências. Todo o galinheiro é depenado 
no pescoço para seguir a moda de um pintinho do pescoço pelado. Imagine a risada sarcástica 
da vaca, do teiú e do cabrito. É uma história do arco-da-velha, essa de querer "marca", como diria 
o nosso Drummond de Andrade. 
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Ana Raquel ilustrou Urubu sabe. Por que é que o urubu é um preto- os filhos pretinhos-negrinhos 
e o filhote nasce branco? Todos contam a sua história: azulão, azul-azulzinho demorou a ter a 
cor de que tanto gosta. Até a joaninha, vermelha-vermelhinha narra a história de sua cor. Então a 
obra se transforma em arco- íris, com todas as tonalidades do mundo, como sucede com as 
pessoas. 

Troca de segredos, ilustração de Edna Costa, é uma caixinha de Pandora. Vovô chega com um 
pacote e não o deixa mais. Os olhos do menino brilham, brilham. E o que é revelado pela caixa só 
pode ser sabido por criança que gosta de ler e descortinar viagem de uma página para outra. 
Afinal , pião e diabolô são sigilos que só o vovô pode contar. Muito diferente dos walk-machines e 
dos videogames de hoje em dia. 

Há uma menina tão linda, que até parece propaganda. O leitor se deslumbra com as letras
estrelas de Ronaldo Simões de Um imenso galo cor da escuridão. Referindo-se à personagem, 
diz o autor: 

"Dá gosto olhar para ele, para sua escuridão cintilante. Quando ele canta, tudo se movimenta, cresce 
a escuridão, o brilho se amplia. As pessoas ficam com vontade de colorir o mundo com sons, de 
cantar com cores". 

Parece o hino do Clube Atlético Mineiro, misturado com tons do Cruzeiro. 

O leitor imagina um gato que possa engolir a máquina de escrever? Tudo é possível, na cabeça 
de Ronaldo, acostumado a ouvir consultas de baleias que devoraram aviões. Márcia Franco 
comparece com as ilustrações. 

o 
<» 
<» 

Quem salta mais longe conta com ilustrações de Ferruccio. Onde já se viu um grilo com medo 
de saltar? Ronaldo, com sua mente, é capaz de pular mundos, conter galáxias. 

Um dia dentro de casa - quem pode com um período como esse? É tevê, computador e telefone? 
Para Ronaldo Simões é um dia para as estrelinhas entrarem nas entrelinhas, no interior e na capa 
- ilustrações de Cláudio Martins. 

5O1 RELEITURA 



O leitor sabia que os lobisomens têm medo de homens? E não é pouco, não! Lembra-se do Pluft, 
de Maria Clara Machado? Nesse momento de encontro, lobivelho, lobiadulto, lobijovem, lobimenino, 
lobicriança, seja lá que monstro for, acaba molhando as calças. É um caso ilustrado por Rúbia 
Roberta. 

E não é só de lobisomem que vivem os escritores: há lugar para o vampirilampo, um pirilampo 
meio cientista que, apesar de vampiro, deita um charme sobre o leitor. Essa obra tão engraçada 
tem ilustrações impagáveis de Osmani Simanca. 

E a teia de Ronaldo Simões continua no tecido dos textos. Desta vez com a incrível Angela Lago, 
ilustrando O caso da banana. Imagine essa dupla fantástica e conheça os casos de dona 
Caramurchinha e alguns escorregões no embananamento da computação. 

O que o leitor faria com um tico-tico de perna quebrada, desses remitentes, manhosos, que não 
querem usar gesso? Esse é um caso para novela, nos novelinhos de Ronaldo e Marilda Castanha. 
Com happy end, naturalmente. 

Mas, o que mais deseja o leitor? Deixemos de torvelinhos e vamos ver De repente um pássaro, 
numa dobradinha com a ilustradora Márcia Franco. A dedicatória vai para o "Adriano, futuro médico, 
com a alegria de ter um colega como você". Mais uma história de Sherlock Holmes, com um vovô 
bonachão, capaz de fazer surgirem sorvetes, bolos e animais, num estilo curtinho, frases pequenas, 
para um grande livro ficcional. As ilustrações ocupam as páginas. E os olhos dos leitores não 
acreditam que estejam num livro, e sim na própria natureza. 

E como um psiquiatra mineiro pode saber tanto a respeito de bichos, avôs e coisinhas miúdas? É 
que ele tem uma criança dentro da cabeça de médico. E essa criança, com certeza, lida com 
Risadinhas de piolho, ao ouvir as confidências, dentro do seu consultório. Todos os leitores, 
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mesmo os mais graúdos, já tiveram piolhos menores ou maiores andando nas suas cabeças. 
Afinal , tudo acaba em risos, porque precisamos conhecer o corpo e saber achar graça nos próprios 
problemas. Edna de Castro, enquanto desenha o livro, deve coçar a cabeça. 

Há uma coleção: Confete. É dentro dela que vamos conhecer mais uma personagem da família 
do doutor Ronaldo. É Tia Delica, que não poderia deixar de ser ilustrada a não ser por Mário Vale. 
(Espere um pouco o leitor, que minha franja está coçando). Um pedacinho do livro, para a delícia 
das crianças: 

"Um dia nós estávamos jogando pedra para ver quem a lançava mais longe. Ela chegou, deu uma 
pedra para cada um de nós e nós atiramos com toda força. As pedras saíram voando, sumindo no 
horizonte: tinham virado passarinhos". 

Essa tia Delica é a delicadeza do escritor, numa linguagem cheia de doces, palhaços e coisas 
gostosas para os olhos de quem a conhece. 

Já A pedra com o menino tem certa gravidade: trata de artistas famosos, como Aleijadinho e 
Athaide. Os meninos descobrem um quadro, mas sem assinatura. O vovô volta a atuar, para 
descobrir o segredo da riqueza nos ''passinhos". Livro incrível sobre a história sacra, com 
ilustrações de Denise Nascimento. 

Sempre moderno e gratificante é o desenho de Rubem Filho para A fuzarca de Noé. Imagine o 
leitor uma arca, cheia de bichos esquisitos (escorpiões, borboletas, elefantes e tigres), tudo muito 
vigiado pelo patriarca Noé. É de enlouquecer qualquer cristão. Mas a pena leve de Ronaldo 
Simões põe cada ser em seu lugar, até encontrar um porto mais ou menos seguro na escrita que 
realiza. Escrever é viajar. 

Enfim, eis o leitor na loja de livros, hesitando entre O vento espiava na esquina, na companhia 
de Márcia Franco, e o engraçadinho Nascer sabendo, com Edna de Castro na batuta das imagens. 
Melhor jogar a moeda e ver de que lado cai. Se cair cara, leia os dois; se der coroa, leia ambos. 

Ventanias e querer aprender são fatos muito curiosos. Então, o melhor é ver tudo, é querer como 
nós quisemos aqui , ser um rato de biblioteca ou um piolho muito risonho na cabeçoteca do nosso 
querido, amadíssimo Ronaldo Simões Coelho. 

Como vimos apreciando, a obra do autor configura uma forma de percepção do imaginário da 
infância que reside na própria humanidade. Uma humanidade com seus duplos, suas sombras, 
negadas ou esquecidas, mas latentes. A um ser humano cabe um "animal-estar", algo que lhe 
demove das fronteiras entre real e fantasia , animal de promessas, na expressão de NIETZSCHE 
(1998), no reino da filosofia , já vindo através de Descartes, Schopenhauer, reatualização 
permanente do mito de Prometeu até a sua descrença e dissolução. 

Na reflexão de DERRIDA (2002), o ponto de, pode-se dizer, "re-partida" dessa tabulação na 
filosofia e que coloca a nu o filósofo põe no discurso filosófico e no caminho do conhecimento a 
estranheza, certo horror e abjeção, e sedução de outra natureza que não aquela da retórica do 
poder da astúcia do verbo humano. 

Um sentimento não familiar ao pensamento conduz à inquietação e, tomando considerações de 
FOUCAULT (1966, p.3) abala "todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam 
sensata para nós a pululação dos seres, fazendo vacilar e inquietando por longo tempo a nossa 
prática milenária do Mesmo e do Outro". Nessa tabulação encontram-se seres díspares, sereias, 
seres fantásticos, grifos, animais domesticados, de onde surge a dimensão de "monstrabilidade", 
cuja incongruência para a cômoda sensatez assusta e leva ao riso. É o que acontece na obra de 
Borges em que a abjeção é afastada por um jogo de espelhos que se poderia chamar "circense". 
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Em obras literárias da modernidade, a fábula da metamorfose urdiu o romance Metamorfose, de 
Kafka, em que seu famoso personagem Gregor Samsa acorda transformado em barata. Em 
Clarice Lispector, a presença perturbadora e viva de uma barata provoca, diante das opressões 
labirínticas sentidas pela personagem G. H., uma espécie de exílio interior, dentro do seu próprio 
apartamento, alojando a ruína do cotidiano. 

Dessa relação entre ficção e fábula desaparece a finalidade moralizante que se identifica com 
Esopo e La Fontaine, embora não faltasse a esses fabulistas a sátira ao comportamento humano, 
representada pelos animais: o lobo errante, o leão orgulhoso, a raposa dissimulada etc. O Ovídio 
das Metamorfoses opera com a mitologia grega e confronta a tecelã, Minerva, com Aracne (aranha) 
que tece, segundo Luís Costa Lima (2006, p. 231 ), "as aventuras amorosas dos deuses", sendo 
a metamorfose de Narciso o episódio mais conhecido. Entretanto, na obra do poeta romano, a 
metamorfose é um processo incessante. Ossos são pedras, ao mesmo tempo, perdem "sua 
dureza e sua forma, a partir da qual surge aos poucos a forma humana, 'semelhante às estátuas 
ainda inacabadas e brutas"'(lb., p. 233). E 'i:I parte da pedra, que é como impregnada pela umidade 
e participa da terra, converte-se em carne" . 



Tal universo de referências toma a configuração de territórios de leitura a serem explorados no 
discurso de Ronaldo Simões Coelho, não estritamente como filiações, mas potenciais relações 
com o arquivo da tradição tabular, reinterpretado, remitologizado literariamente, passando a compor 
um repertório que incessantemente rompe com os modelos cristalizados, no sentido que advém 
dessas relações, possibilitando a diversidade, a multiplicidade e a abertura "a liames do sujeito 
com o ambiente político, social e artístico" (HILDEBRANDO, 2003, p. 08). 

Discussão próxima a que desenvolveu Pedro Bandeira em texto publicado pela Releitura (1992), 
intitulado Escrever para crianças é um sonho político, resultando numa política do sensível, nos 
dizeres de RANCIERE (1995), em que está em vista para o escritor a constituição estética da 
comunidade, no caso a infância, a juventude, o leitor, todo aquele que busca compartilhar uma 
sensibilidade comum, mesmo aquela que mina as definições fechadas, em que se quer ainda 
situar a questão da literatura infantil. 

No mundo inventado por Simões Coelho, lá estão: a pululação dos seres, as metamorfoses, a 
monstruosidade, a desordem das ordens aparentes, lugares estranhos, secretas passagens, a 
dimensão tabular - na qual as semelhanças se fragilizam para fazer emergir as diferenças que 
distribuem os seres de maneira diversa, desdomesticando-os, fazendo cintilar figuras, 
personagens, animais no seio de uma cultura voltada para a delimitação de fronteiras entre o 
homem e o animal, a criança e o adulto, o sério e a loucura, como se o discurso do autor se 
dedicasse ao questionamento e "revoltas nas margens da letra escrita, do paradigma" 
(HILDEBRANDO, op. cit., p.09). 

Usando as palavras de DERRIDA (Op. cit., p.12), afirmaríamos que, como este, Simões fala a 
partir de um tempo que torna a si, sua escritura e seu discurso fabulosos. E que pusesse para 
seus leitores a inscrição do "animal autobiográfico" (lb., p. 14). E questionasse as fronteiras. 
Indagasse os "fins do homem". 

A questão leva à construção do olhar o outro, para o outro, considerando a fala de DERRIDA (lb., 
p. 15): "Há muito tempo, pode-se dizer que o animal nos olha? Que animal? O outro." 

Porém: ''Um animal nos olha" (lb., p.19). 

E ri! É o que afirma Dante sobre a formiga, diz-nos DERRIDA (lb., p. 20, nota 07): "Parece que 
Lactance atribui aos animais, não falar apenas, mas também o riso." 

O filósofo francês vai mais longe e relaciona o animal, essa figura originária de nossa cena primitiva 
à poesia. Curiosa e excitante, excêntrica concepção, "diante da questão O que é a poesia" (lb., p. 
22): "( ... ).Pois o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia, eis aí uma tese, 
e é disso que a filosofia, por essência teve de se privar. É a diferença entre um saber filosófico e 
um pensamento poético." 

Esse outro e esse olhar constituem-se de maneira similar na obra de Simões. A nomeação na 
passagem das fronteiras torna-se poesia - esse grifo, esse sorriso do gato de Alice no país da 
fantasia, a Esfinge. Esse bicho que nos incomoda e fascina. 

Em Guimarães Rosa, os animais fazem nascimento. No texto O jardim fechado (1985) há essa 
força animal mitopoética. O menino e o gato. No jardim quase abandonado, o menino se refugiava, 
fugindo da escola. É também um exílio do infante na "mansão do mistério". De repente um 
companheiro. O gato (ROSA, p. 282): 

"O gato, às suas barbas. E, nisso, o menino, pasmo: via o quê, no olho do gato. Um homem! - seu 
retrato pupilado. O menino se voltou : nada de nada. Então, porém, um bem-te-vi cantou ípsis
vérbis. E havia o homem, num ramo de jasmim-do-cabo .. . . Do tamanhinho de um dedo, o 
homenzinho de nada. O assombro. O menino se arregalava. Era um Pequeno-Mindinho? Tinha 
barba. Tinha roupa? Vestido à mágica. No meio do estupefazer, todinho ele se alumiava. 

5 4 I RELEITU RA 



(. . .). 
'O Senhor não é daqui?' - O menino fez a pergunta. - 'Não há lugares: há um só, eu venho de toda 
a parte. Venho das ab-origens'. 
(. . .). 
'O que o senhor faz?' 
(. . .). 
'Eu vivo de poesia '. O menino também sorriu. - 'Isto é: de sabedoria ... ' 

A longa citação aqui feita do texto rosiano solicita-nos o estar-animal, na dimensão tabular 
construída por esse outro, grande autor mineiro. Para nós, representa estabelecer para Simões 
Coelho parceiros simbólicos, na comunidade de escritores, ilustradores, artistas, que passeiam 
pela via ,da escrita, como "uma maneira de ocupar o sensível e dar sentido a essa ocupação" 
(RANCIERE, op. cit., p. 07). Nesse âmbito, é "que se dão os transportes da liberdade" e o partilhar 
das vozes e dos corpos poéticos. 

Mesmo falando a partir de um tempo originário, essa partilha do sensível que alegoriza na obra de 
Simões a comunidade estética, a ocupação do sensível, faz de sua escritura "escritura-vida, a 
vida escrita, a vida escrita na escritura", o que significa o estranho introduzido no "romance familiar' 
(lb., p. 147). Real e fantasia conciliados. Imagens que nos vêm do poeta Rimbaud descreveriam 
a escritura simoniana (Apud RANCIERE, op. cit. , p. 151): 

"A gramática, até a árida gramática, torna-se alguma coisa como uma feitiçaria evocatória; as palavras 
ressuscitam de carne e osso, o substantivo em sua majestade substancial, o adjetivo, vestimenta 
transparente que o veste e o colore, e o verbo, anjo do movimento, que dá impulso à frase." 

Macaquinhos, ratos desmiolados, piolhos, arca de Noé de bichos esquisitos, o desconcertante 
vento que espia (imagine o incrível deslocamento desse insólito "espião"!): toda essa intratável e 
deliciosa "loucura"° aproxima Simões da utopia da linguagem. Permitem-nos dar-lhe o epíteto que 
Cervantes recebeu de RANCIERE (Op. cit., p. 62)- o louco da letra. Re-nomear também a sua 
fábula de fábula do louco (lb. , p. 63). A loucura a Dom Quixote (lb. , p. 64) : 

"Esse dever da loucura está expressamente reivindicado no episódio de Sierra Morena. Nessa retirada 
para o deserto, Dom Quixote avisa Sancho de que ele tem de bancar o louco para ser um cavaleiro 
completo. (. . .) O mérito está em ser louco sem razão, pela única razão que se tem o dever de sê-lo. " 

A loucura de Simões consiste em espatifar o princípio de realidade, como o fez Cervantes. Simões. 
Tal loucura é aquela que "abre então caminho para essa consciência triunfante da literatura como 
jogo de uma reflexão infinita e de um segredo cuja fórmula o mestre não pára de ocultar" (lb. , p. 
72). 

Jogo que jogamos e em que somos jogados. 

Temos de vivenciar as imagens, espiá-las como vento que nos toca e na sua ligeireza transporta
nos ao corpo silencioso . Deixar-nos invadir pelo sentir filosófico (as crianças são as primeiras 
filósofas) e pelo pensar poético. 

Esse é um percurso da literatura simoniana, que, a nosso ver, é, sobretudo, um mergulho no 
coração dos livros, na matéria afetiva de que são feitos e que nos (co)move. 

História de muitas penas. Ronaldo Simões Coelho e Cristina Agostinho. 
Ilustração de Denise Rochael. Lê, 1997. 
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olhos secos 

casa limpa 

à beira 

abarcar 

caos 
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LITERATURA INFANTO-JUVENIL: 
CHAPEUZINHO VERMELHO DA ERA MODERNA 

ANDRÉA CRISTINA MAGGI é graduada em Letras pelo UNl-BH. Especialista em Revisão de Textos pela PUC-MG. 

Já publicou duas crônicas no Cademo D+ do jornal Estado de Minas. 

Com o objetivo de relacionar as diferentes 
peculiaridades temáticas e formais que 
caracterizam a heterogênea produção literária 
infanta-juvenil contemporânea - como 
efabulação, seqüência narrativa, forma 
narrativa, voz narradora, tempo e espaço, 
humor, intenção na transmissão do conteúdo e 
recursos utilizados na produção textual - este 
estudo surge a partir da idéia de 'viajar' pelo 
caminho descrito pelo compositor Braguinha, 
na década de 50/60 do século passado: "Pela 
estrada afora, eu vou bem sozinha/Levar esses 
doces para a vovozinha/Ela mora longe, o 
caminho é deserto/E o lobo mau passeia aqui 
por perto/Mas à tardinha, ao sol poente/Junto à 
mamãezinha dormirei contente." 

de Chico Buarque, ilustrada por Ziraldo. Nessa 
análise orientada pela mestre em Literatura 
Infantil, professora Solange Campos, observei 
aspectos constitutivos da estrutura de ambas 
as narrações, tendo concluído que a segunda 
desconstrói o medo que a primeira constrói. 

Antes de partir para o roteiro de análise, vale 
ressaltar que, apesar de os objetivos dos 
autores serem opostos (um voltado para a 
moralidade, outro para a reflexão), é possível 
perceber algumas semelhanças narrativas 
como a linearidade, a ausência de tempo 
variável, o espaço variável e o cenário simples. 

A começar pelo título, assim como inicia Maria 
Antonieta Antunes Cunha no estudo que faz de 
Chapeuzinho Amarelo, esta obra já nos 

BOLOBOLOBOLOBOLOBOLOBOLOBOLOBOLOBOLO 

Nem tão sozinha assim avancei por esse 
caminho. Quando cursava o 6º período da 
graduação, buscando analisar a estrutura 
narrativa do conto Chapeuzinho Vermelho, 
recolhido pelos irmãos Grimm, comparei esta 
história com a versão Chapeuzinho Amarelo, 

remete ao texto dos Grimm, "uma vez que 
aproveita vários de seus elementos, invertendo
os ". A primeira alusão à história de 
Chapeuzinho Vermelho aparece no trecho 
"ouvia conto de fada/e estremecia" que, 
segundo Cunha (2004, p. 90), refere-se ao fato 



de que conto de fada mesmo sendo irreal 
causar medo à menina. 

Em ambas as versões, no que tange à 
efabulação, observei que a maneira de 
apresentar os fatos ao leitor é mais importante 
que a história a ser contada e que o foco das 
seqüências textuais está na preocupação em 
propor situações ou problemas a serem 
solucionados, não havendo, portanto, flash 
back. No entanto, os contos analisados diferem
se pela oposição entre o quesito moralizante 
em relação ao reflexivo no propósito final da 
narrativa. 

A intenção aqui é apresentar a 'evolução' dos 
contos infantis, sem crucificar a presença do 
tom moralizante das produções textuais que 
objetivam atingir o público pueril, desde que 
esse tipo de composição não tenha como foco 
o ensino de Literatura. Ainda, conforme cita Palo 
(2003, p. 5), "o tema literatura infantil leva-nos 
de imediato à reflexão do que seja esse 'infantil' 
como qualificativo especificador de determinada 
espécie dentro de uma categoria mais ampla e 
geral do fenômeno literário." 

A seqüência narrativa descrita pelos Grimm é 
linear e dotada de um tom moralizante explícito. 
Já o texto de Chico, além de apresentar-se num 
tom reflexivo sob a forma de poesia dotada de 
boa dose humorística - o humor é um dos 
aspectos característicos da produção literária 
contemporânea - leva o leitor a uma 
desconstrução do maravilhoso que é focado na 
versão original. Contrário ao texto de 
Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho 
Amarelo busca desatar os nós que prendem a 
personagem principal aos seus medos 
permitindo que o leitor conclua que há um~ 
reversibilidade quando o "lobo mau" passa de 
dominador a dominado. Nesse sentido, como 
aponta Palo (2003, p. 8), toda arte literária é 
concreta, exigindo um pensamento que busque 
as raízes da realidade "tal como o conceito 
ancestral de medo associado à imagem do 
lobo, que se vê desestruturado por uma simples 
inversão da própria palavra: lobo-bolo, em 
Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque." 

No que diz respeito aos personagens, em ambas 
as narrativas, notei, numa perspectiva crítica, 

que não aparecem figuras em dimensão de 
superioridade, ou seja, todos têm igual 
relevância descritiva. Do ponto de vista da 
construção psicológica, Chapeuzinho Vermelho 
é caracterizada, no início da narrativa, como 
uma personagem ingênua que se depara com 
o medo no desenrolar da trama, enquanto 
Chapeuzinho Amarelo vence o medo no 
decorrer da história. 

Em relação à voz narradora, apesar da escrita 
em terceira pessoa, do tom familiar, e de ambos 
os autores estarem preocupados com a 
presença do leitor, Chico Buarque faz uso de 
uma linguagem mais informal e deixa para o 
leitor/receptor uma última análise sobre a 
mensagem do texto. Já o texto dos Grimm 
apresenta uma análise fechada, sem espaços 
para inferências do leitor, e conclui com uma 
lição de moral quando coloca, na voz da 
Chapeuzinho Vermelho, a afirmação de que, 
enquanto ela vivesse, nunca mais 
desobedeceria a sua mãe, se desviaria do 
caminho nem andaria na floresta sozinha e por 
conta própria. 

Outro ponto interessante percebido na análise 
foi a alusão, a intertextualidade do texto de Chico 
em relação à história dos Irmãos Grimm ao 

' 
apresentar o medo pela introdução da presença 
do 'lobo' na vida da Chapeuzinho Amarelo: 

"Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os 
medos que tinha! o medo mais que medonho/ 
era o medo do tal do LOBO./ Um LOBO que 
nunca se via/ que morava lá para longe/ do 
outro lado da montanha/ num buraco da 
Alemanha/ cheio de teia de aranha/ numa 
terra tão estranha! que vai ver que o tal lobo/ 
nem existia." 

Ao falar do "tal do LOBO" já se percebe a 
desconstrução do 'lobo mau' de Chapeuzinho 
Vermelho, uma vez que não há como deixar 
de questionar algo que "nunca se via", "que 
morava do outro lado da montanha", ou seja, 
que 'existia' em um lugar desconhecido. Ao se 
referir à Alemanha, Chico faz uma alusão direta 
à nacionalidade dos Irmãos Grimm. 
Considerando que os autores viveram na 
Alemanha entre 1785 e 1863, a "teia de aranha" 
remete à data em que a obra foi escrita 
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passando-nos a impressão de algo bem antigo, 
distante dos moldes atuais, enquanto a primeira 
edição de Chapeuzinho Amarelo foi editada 
em 1997, ou seja, dentro de uma concepção 
mais modernizada de composição literária 
infantil. A conclusão a que nos leva o paralelo 
entre os dois textos em questão é que a 
existência do lobo mau descrito na estória 
original torna-se questionável principalmente 
pela "idade" da narrativa, mesmo que seja 
literária. 

O tempo narrativo das duas obras é um tempo 
invariável. Contudo, em Chapeuzinho 
Vermelho, a narrativa é mais voltada para o 
conto de fadas , para a presença do 
maravilhoso, enquanto Chapeuzinho Amarelo 
tem um texto mais introspectivo, uma vez que 
o "medo" aproxima-se mais da realidade 
contemporânea e trabalha com a presença do 
imaginário. 

O espaço imutável dessas narrativas, assim 
como o tempo, compõe-se de um cenário 
simples e, apesar de terem sido produzidas em 
épocas e nacionalidades distintas, não 
apresentam nenhuma marca nacionalista, ainda 
que analisadas do ponto de vista da história 
literária. 

Observando os textos sob o prisma de intenção 
pedagógica da literatura, o tom moralizante da 
obra dos Grimm tem uma significação voltada 
para a lição de vida e vai em direção a um 
horizonte 'fechado'. É importante lembrar que, 
como comenta Palo (2003, p. 8) , as primeiras 
produções literárias tinham uma função utilitário
pedagógica e não como arte em si. No entanto, 
isso não implica afirmar que uma obra 
contemporânea, como esta de Chico Buarque, 
não possa conter uma intenção pedagógica de 
lição de vida , desde que apresente a 
possibilidade de o leitor deparar-se com a 
resolução de problemas e de ter consciência 
do imaginário, tanto para compreender as 
entrelinhas de uma obra literária quanto para 
ser capaz de poder tirar suas conclusões, 
construindo seu próprio significado sobre o 
texto. 

É interessante destacar que Chico Buarque 
apropria-se de brincadeiras infantis e da própria 
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mundividência infantil para conduzir o leitor à 
desconstrução do 'lobo' da vida de Chapeuzinho 
Amarelo, fazendo-nos perceber a proximidade 
com a nossa realidade, seja de um adulto, de 
uma criança, ou até mesmo de um idoso (cada 
ser possui um 'lobo' próprio na sua vida, um 
'medo' muitas vezes internalizado no 
inconsciente). 

Outras questões importantes analisadas nas 
duas obras foram os recursos de apelo visual. 
Em Chapeuzinho Vermelho, notamos que não 
há preocupação com ilustrações - por exemplo, 
o lobo é um animal retratado como de fato o é, 
Chapeuzinho é uma_ menina mesmo, 
diagramação e composição de cores, ou seja, 
não é um livro chamativo do prisma visual. Já 
em Chapeuzinho Amarelo o projeto gráfico foi 
desenvolvido de forma que o leitor possa, 
apenas com a leitura imagética, compreender 
o texto sem precisar, necessariamente, de 
recorrer à leitura verbal. Em função disso, há 
um trabalho de diagramação de excelente 
qualidade, com ilustrações e uso de cores. 

Uma parte curiosa desta reflexão foi ter 
apresentado a obra Chapeuzinho Amarelo a 
um adulto que não sabia da existência das 
múltiplas versões de Chapeuzinho Vermelho. 
Este receptor leu apenas a primeira página: as 
demais foram 'lidas' e compreendidas apenas 
por meio da interpretação das ilustrações, 
considerando que elas simbolizam a linguagem 
verbalizada. Cunha (2004, p. 89) mostra a 
importância das imagens na compreensão do 
texto: "devemos observar que a mudança de 
cor vai ser significativa: o amarelo sugere-nos 
o desagradável; falamos, por exemplo, em 
'sorriso amarelo' (de desconforto), em pessoa 
amarela (de susto, de anemia). " 

O fato de não ter sido realizada uma leitura 
verbal em nada impediu o ledor de captar a 
mensagem da estória: ser intencionalmente o 
'avesso' da estória tradicionalmente conhecida. 
No caso específico de Chapeuzinho Amarelo, 
constatamos que a ilustração adequada de um 
texto literário é tão importante quanto o 
conteúdo escrito. "Literatura é sempre um 
projeto artístico, criador de possibilidades 
múltiplas de viagens, capaz de proporcionar ao 



leitor o prazer, o desejo e o entusiasmo pela leitura, principalmente, pelo que é, de fato, literário." 

Agora deixo aqui o meu questionamento: 

"Quem tem medo do lobo mau/do lobo mau/do lobo mau.! Quem tem medo do lobo mau/lá, laiá, laiá." 
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O PROJETO EMPRESARIAL-PEDAGÓGICO-LITERÁRIO DE 
EIRO TO ORMA DO LEITOR NO 

OVECE TOS BRASILEIRO 

PATRÍCIA KÁTIA DA COSTA PINA 

''A leitura não é prática neutra. Ela é campo de disputa, é espaço de poder. " 

O processo de leitura , entendido numa 
amplitude que ultrapassa a simples 
decodificação de caracteres gráficos, envolve 
a interação dialógica entre o autor e o texto, 
entre o texto e o mundo, entre o sujeito que 
escreve e o sujeito que lê o escrito. Nesses 
trâns itos plurais , inscrevem-se ideologias, 
valores, realidades que constituem campos que 
podem ou não interpenetrar-se. No fragmento 
destacado em epígrafe, Márcia Abreu aponta a 
afinidade entre leitura e poder. Desdobro sua 
afirmação: a tessitura cultural que compõe uma 
obra literária envolve jogos de luz e sombra, os 
quais plasmam uma relevante relação latência/ 
movência de possíveis significações -
potencializá-las é o papel do leitor. 

O leitor empírico, ao abrir um livro, um jornal , 
uma revista , ou ao acessar sites de natureza 
variada , depara-se com o novo , o 
desconhecido. Para embarcar nessa aventura 
de ler (peço perdão pelo lugar-comum), ele 
conta com seu repertório de leituras e de 
vivências, com sua visão de mundo, com suas 
expectativas. Essas "armas" são, no entanto, 
tímidas e precárias diante da autoridade do 
escrito, do impresso, do publicado. O texto, 
gigantesco em sua concretude e suposta 
completude , desafia o leitor a invadir seus 
domínios, a red imensioná-los, tornando-os 
seus. Ler, então, parece tornar-se uma disputa 
territorial , uma alternância de papéis entre 
dominado e dominador. 

Quando o sujeito da leitura é uma criança, a 
situação configura-se mais complexa, pois o 
ato de ler, sendo prazeroso , será, 
simultaneamente, formativo. No Brasil , entre o 
final do século XIX e o início do século XX, há 
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Márcia Abreu, em Prefácios: percursos da leitura 

registro de algumas tentativas de publicar livros 
para crianças, mas a ênfase nesse caráter 
formativo esvaziou a maior parte das iniciativas. 
Tínhamos traduções e adaptações, mas nem 
sempre de boa qualidade. Somente na década 
de 1920, em seu final, e por toda a década de 
1930, tivemos uma produção literária para 
crianças pautada na importância do imaginário 
infantil como instrumento de construção e 
reconstrução do mundo. Trata-se da obra 
lobatiana, centrada no Sítio do Picapau Amarelo 
e nas aventuras de Emília, Narizinho e Pedrinho. 

Monteiro Lobato, na apresentação dos volumes 
A barca de G/eyre, denominada "Escusatória", 
define a literatura como "(. . .) a nossa atitude 
diante desse monstro chamado Público, para 
o qual o respeito humano nos manda mentir com 
elegância, arte ... " (1968, p.17). A afirmação 
lobatiana, escrita nos primeiros anos do 
novecentos, dão conta da incômoda situação 
do escritor: ele se inscreve em seus textos, 
reinventando seu mundo e suas expectativas 
em cada frase que constrói, mas precisa fazer 
com que essas inscrições cheguem a um 
assustador desconhecido - o leitor. 
Metaforicamente, arma-se um cabo de guerra, 
cujas pontas são desiguais, sob quaisquer 
óticas. 

Lobato tem uma visão moderna do livro: para 
ele, trata-se de uma mercadoria fundamental 
para o progresso da nação. Escrevendo ao 
amigo Godofredo Rangel, em 8 de dezembro 
de 1921 , afirma: 

"O nosso sistema não é esperar que o leitor 
venha; vamos onde ele está , como o 
caçador. Perseguimos a caça. Fazemos o 



livro cair no nariz de todos os possíveis 
leitores desta terra. Não nos limitamos às 
cap itais , como os velhos edito res. 
Afundamos por quanta biboca existe" (1961 , 
p.239). 

Além de escritor, Monteiro Lobato era dono de 
editora . Essa percepção da cultura como 
mercado de circulação de bens conjuga 
economia, pedagogia e literatura. Explico: 
vendo o leitor como objeto de caça, ele precisa 
armar-se de todos os instrumentos necessários 
para atingir a presa. Assim, é preciso ter um 
objeto concreto para chamar-lhe a atenção- o 
livro. Esse objeto não pode ser atrativo apenas 
aparentemente, pois isso significaria vendê-lo 
somente uma vez. Cada livro publicado, 
conseqüentemente , precisaria ter atrativos 
internos, pertinentes à composição literária e à 
própria composição da página. Para finalizar, o 
livro deveria ser preparado para formar hábitos 
de consumo e padrões de gosto, capazes de 
agradar ao segmento do leitorado ao qual se 
dirigiria. 

Sua visão do livro, do impresso, é típica desse 
Brasil do inícip do século XX que se 
capitalizava , que se tecnologizava. Como 
empresário que dependia duplamente do 
mercado, Lobato parece disposto a criar grupos 
específicos e fiéis de consumidores para os 
bens culturais que produzia, como afirma ao 
mesmo amigo, em maio de 1926: 

'J\ndo com idéias de entrar por esse caminho: 
livros para crianças . De escrever para 
marmanjos já me enjoei. Bichos sem graça. 
Mas para as crianças , um livro é todo um 
mundo.( ... ). Ainda acabo fazendo livros onde 
as nossas crianças possam morar. Não, ler 
e jogar fora; sim, morar ... "( Op. cit. , p.293). 

O bom é que ele casa ao projeto empresarial 
os projetos pedagógico e literário. Fica nítido 
seu objetivo: não intencionava publicar e vender 
qualquer livro para os pequenos, mas lhes dar 
um produto de excelente qualidade, tornando
os eternos dependentes do vício da leitura. Esta 
ótica de Lobato me parece agregar os valores 
maiores para o Brasil novecentista burguês: 
fonte de conhecimento e fonte de renda. Em 
1946, escrevendo a Artur Coelho, conta-lhe: 

"E eu, meu caro , estou atracado com a 
revisão duma coisa enorme: as OBRAS 
COMPLETAS DE MONTEIRO LOBATO. 
Consta de 30 volumes com mais de 300 
páginas, em média, ou um total de 10.000 
páginas ao todo. Abrange o que escrevi para 
adultos e o que fiz para as crianças. Tudo 
encadernadinho para vender em bloco por mil 
cruzeiros .. . " (1961, p.165). 

Lobato foi um escritor que poderia viver da 
venda de seus trabalhos - raridade no Brasil e 
exemplo de que talento, saber humanístico, 
vocação empresarial e olhar pedagógico , 
aliados, podem funcionar. A obra literária, assim, 
aproximava-se do cotidiano nacional , sendo 
incorporada às compras famil iares . A 
compreensão do ato da leitura, para Lobato, 
pode ser discutida levando-se em conta sua 
percepção de que escrever e publicar livros são 
ações transitivas, ou seja, o livro só existe para 
o leitor que vai querer comprá-lo, em "qualquer 
biboca que exista". 

Para habituar esse leitor ao consumo do 
impresso, para caçá-lo pelo Brasil afora, era 
preciso construir obras interessantes e 
sedutoras, capazes de prender a atenção no 
momento em que eram lidas e de despertar a 
vontade de ler mais e mais. No caso da obra 
infantil lobatiana, foram inúmeras as estratégias 
usadas nesse sentido: criação de um ambiente 
propício ao lazer e à diversão, fora do controle 
paterno e materno; associação de estudo, 
leitura e prazer; construção de aventuras que 
provocariam ao máximo o imaginário dos 
pequenos leitores; vida a personagens capazes 
de arrebatar a imaginação de meninos e 
meninas; adaptação dos clássicos para o 
universo infantil e juvenil , entre outras. 

Ao traçar uma História Cultural do Brinquedo, 
em seu livro Reflexões: a criança, o 
brinquedo, a educação (1984, p 67-70) , 
Benjamin coloca a criança não como indivíduo 
à parte do mundo, mas como ser que transita 
pelas práticas culturais de sua comunidade, de 
seu grupo social, étnico etc. A criança pertence 
ao universo de sua família e amigos; ela é 
engendrada por ele, tanto quanto o engendra, 
"relendo-o" através de seu imaginário. Vários 
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ele mentos que compõem seu universo 
particular ativam o imaginário infantil , mas 
alguns, em especial , foram sendo criados com 
o objetivo de, ludicamente, aproximar a criança 
dos padrões sociais desejáveis para cada 
época e sociedade: os brinquedos. Carrinhos, 
casinhas, bonecos, trens, peões, bolas, enfim, 
o universo liliputiano (BENJAMIN, op. cit. , p.71) 
destinado às crianças vem carregado da 
ideologia dos pais, das escolas, dos países, 
das igrejas ... 

Em Brinquedos e Jogos, Benjamin afirma: "O 
brinquedo, mesmo quando não imi ta os 
instrumentos dos adultos, é confronto; na 
verdade não tanto da criança com os adultos, 
do que destes com as crianças" (Idem, p.72). 
O brinquedo, então, é uma concretude que, 
projetada pelo adulto para estimular a criança, 
testando e ampliando seus limites físicos , 
psicológicos, emocionais, cognitivos, torna-se 
vivo no ato da brincadeira, ganhando contornos 
de cumplicidade. A criança se apropria do 
brinquedo, subvertendo a dominância do adulto, 
escapando de suas previsões. Considero o 
livro um tipo de brinquedo para as crianças, ou 
pelo menos, algo que pode vir a transformar
se em brinquedo, de acordo com a apropriação 
que se fizer dele. 

Monteiro Lobato ressentia-se das traduções de 
obras clássicas que circulavam por aqui e dois 
de seus projetos editoria is cons istiam na 
publ icação de boas traduções e adaptações 
para crianças. É o que ele afirma a Godofredo 
Rangel , em carta de 11 de janeiro de 1925: 
"Pobres crianças brasileiras! Que traduções 
galega is! Temos de refazer tudo isso -
abrasileirar a linguagem" (1961 , p.275). Em 
março, ele convida o amigo para participar 
dessa empreitada: 

"Andas com tempo disponível? Estou 
precisando de um D. Quixote para crianças, 
mais correntio e mais em língua da terra que 
as edições do Garn ier e dos portugueses. 
Preciso do D. Quixote , do Gulliver, do 
Robinson, do diabo! Posso mandar serviço? 
É uma distração e ganhas uns cobres. 
Quanta coisa tenho vontade de fazer e não 
posso!" (Op. cit., p .276). 
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Fazer boas traduções e adaptações para 
crianças desses clássicos é uma ação nada 
inocente: por exemplo, se um pequeno leitor lê 
o volume de Cervantes por sua própria conta, 
sendo atravessado somente pela tradução, vai 
negociar com o texto , no processo de 
construção de significados , tendo como 
parâmetros seu repertório e expectativas - isso 
implica afirmar que a criança vai insinuar-se na 
obra de acordo com suas possibilidades. Por 
outro lado, ao ler uma adaptação da obra, não 
estará dialogando com o Quixote de Cervantes, 
nem com o Quixote do tradutor (que não tem 
tanta liberdade assim em sua ação), mas com 
o Quixote do adaptador, que introjetará no texto 
seus valores, seu mundo, sua percepção da 
vida. É muito mais que "abrasileirar a 
linguagem": é construir outro Quixote, que dê 
conta da perspectiva desse novo construtor. 

Nas Cartas escolhidas, Monteiro Lobato 
afirma: "O segredo de escrever bem está aí. O 
leitor é um túnel. O escritor tem de atravessá
/o com o seu comboio de idéias" (1961, p.66) . 
Os artefatos que viabilizariam tal relação 
invasiva com o leitor, na obra lobatiana, estão 
intimamente associados às constantes 
provocações ao imaginário infantil e juvenil 
presentes em suas obras. 

Quando aborda questões relativas ao processo 
de apropriação dos textos impressos, Roger 
Chartier aponta a presença de instruções que 
funcionam como: 

"uma dupla estratégia de escrita: inscrever 
no texto as convenções, sociais ou literárias, 
que permitirão a sua sinalização, 
classificação e compreensão; empregar toda 
uma panóplia de técnicas, narrativas ou 
poéticas, que, como uma maquinaria, deverão 
produzir efeitos obrigatórios, garantindo a boa 
leitura. Existe aí um primeiro conjunto de 
dispositivos resultantes da escrita , 
puramente textuais, desejados pelo autor, que 
tendem a impor um protocolo de leitura, seja 
aproximando o leitor de uma maneira de ler 
que lhe é indicada, seja fazendo agir sobre 
ele uma mecânica literária que o coloca onde 
o autor deseja que esteja" (CHARTIER, 1996, 
p.95-96). 



Se, do lado do autor, há dispositivos textuais 
inscritos na obra impressa para servirem de 
guia ao receptor, do lado do editor, há instruções 
que também se fazem presentes: ilustrações, 
diagramação, divisão de textos e seções são 
fatores que dirigem o olhar do receptor sobre 
os textos. Monteiro Lobato tinha esses 
cuidados duplos, os textos e as edições 
precisavam ombrear no que tange à qualidade. 
A natureza dessa qualidade associa-se à 
eficácia desejada para a recepção de cada 
obra. 

Segundo Teresa Colomer, a literatura infantil e 
juvenil instrumental iza os leitores para que 
possam entrar no jogo da "literatura adulta", 
conjugando o estético e o pedagógico: 

"Nos livros infantis, mais do que na maioria 
dos textos sociais, se reflete a maneira como 
uma sociedade deseja ser vista, e pode-se 
observar que modelos culturais dirigem os 
adultos às novas gerações e que itinerário 
de aprendizagem literária se pressupõe 
realizem os leitores, desde que nascem até 
sua adolescência" (COLOMER, 2003, p. 14). 

Entendo que o referido processo formativo, 
desenvolvido por antecessores de Lobato 
desde o século XIX, tendo públicos diversos 
como alvo, segue por vias marginais, a fim de 
contatar e seduzir possíveis leitores. Por outro 
lado, seu projeto empresarial-pedagógico
literário não poderia dispensar o lúdico como 
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fator de construção de cidadãos criativos, 
reflexivos, atuantes na sociedade. Daí, a via 
marginal em que se constitu i o constante apelo 
ao imaginário infantil. 

Lobato não parece querer leitores bem 
comportados para seus livros, ele parece 
querer vendê-los para crianças com gosto 
definido pelo diapasão da liberdade imaginária. 
Suas dicas para os pequenos leitores podem 
ser sumariadas pelas diferentes formas que 
encontra de espicaçar-lhes a imaginação. 

A leitura, para ele, como para Márcia Abreu e 
outros pesquisadores do tema, não é prática 
neutra: é campo de uma relação provocadora 
e estimulante entre a obra e o leitor, entre o 
imaginário da obra e o de seus interlocutores. 
Na verdade, ela pode ser entendida como uma 
forma distensa de educação - educação no 
sentido maior e mais abrangente que houver. 
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AD 
INFORM 

- A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em seu artigo 27, define que "toda 
pessoa tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de gozar das artes 
e de aproveitar-se dos progressos científicos 
e dos benefícios que deles resultam". 

- A Constituição Brasileira estabelece, por meio 
do artigo 215, que "o Estado garantirá a todos 
o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais". 

-A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 
em seu capítulo VI , artigo 166, garante que "o 
acesso aos bens da cultura e as condições 
objetivas para produzi-la são direitos do cidadão 
e dos grupos sociais". 

- A Agenda 21 da Cultura, aprovada em 2004, 
é um documento com vocação mundial que 
orienta o estabelecimento das bases de um 
compromisso das cidades e dos governos 
locais para o desenvolvimento cultural. Esse 
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"a 

de pôr o conhecimento 
todos os cidadãos". 

Porém, seg o pesquisa feita em parceria 
entre o Ministério da Cultura e o IBGE, 87% 
dos brasileiros nunca foram ao cinema, 92% 
nunca foram a museus, 93,4% jamais viram 
uma exposição de arte e o brasileiro lê, em 
média, 1,8 livro por ano. Essas estatísticas 
comprovam a necessidade das instituições 
competentes de avançar no processo de 
inclusão cultural, de forma a .democratizar o 
acesso à informação e universalizar o acesso 
aos bens e serviços culturais. 

Assim, fazem-se necessários a formulação e 
o desenvolvimento de uma política cultural , 
garantindo o incremento de ações que 
respaldem o exercício da cidadania e dos 
direitos culturais. Por outro lado, também é 
preciso que as pessoas tomem consciência 



desse direito para que possam fazer uso dele, 
adquirindo conhecimento suficiente, passando 
a ag ir positivamente em sua vida pessoal , 
profissional ou coletiva. 

Na capital centenária das Minas Gerais -
cidade que possui um charme original por sua 
beleza natural e pela característica inerente do 
belo-horizontino - o potencial de criar, inovar e 
renovar-se - e onde vivem aproximadamente 
2,4 milhões de cidadãos, o desenvolvimento do 
setor cultural vem ganhando destaque no 
cenário nacional. Portanto, faz-se necessário 
o estabelecimento de uma pol ítica cultural que 
contemple os cidadãos de Belo Horizonte, 
pautada no uso de informações confiáveis para 
possibilitar uma gestão participativa e 
democrática. 

Neste contexto, considerando a dinamicidade 
do mundo contemporâneo e a diversidade de 
públicos, visões e interesses, compatibilizar a 
necessidade de produção de informações 
confiáveis com a possibilidade de utilização dos 
recursos tecnológicos disponíveis, sob a forma 
de bancos de dados e de redes de 
comunicação, configura uma solução, mas, 
também , um dos grandes desafios para a 
administração pública. 

Vale , a partir deste momento , relatar a 
experiência vivida por mim e outros colegas na 
Secretaria Municipal de Cultura1

, a partir de 
1996, quando iniciamos um trabalho singular na 
área, voltado ao fomento de iniciativas para a 
organ ização , registro , sistemat ização e 
disseminação de informações culturais . 

Naquela época, não havia mecanismos que 
garantissem a geração de conhecimento, sendo 
possível identificar, por exemplo: 

• A inexistência de registros sistemáticos e 
padron izados que permitissem uma visão 
global das ações desenvolvidas na SMC, bem 
como o acompanhamento e o controle 
orçamentário-financeiro das mesmas; 

• A fa lta de in tegração e a dificu ldade no 
intercâmbio de informações entre as unidades 
e os departamentos da área-meio da SMC; 

• A inexistência de cadastros relativos à área 
cultural; 

• A di ficuldade na obtenção de informações 
confiáveis para a geração de re latórios; 

• O cenário de uma instituição com várias "ilhas 
de informação" . 

Percebendo que a informação bem organizada 
e disponibilizada constituiria um poderoso 
instrumento de racionalização da gestão e de 
apoio à tomada de decisões, iniciamos o 
processo de criação de mecanismos que 
viabilizassem a integração, a estruturação de 
processos de trabalho e, ao mesmo tempo, a 
socialização das diversas informações 
produzidas na instituição. Também percebemos 
que as informações não chegavam à população, 
mas que, concluído o projeto, garantir o acesso 
dos bancos de dados resultar-se-ia em um 
importante serviço prestado a este público. 

No entanto, nos perguntávamos: quais ações 
deveriam ser desenvolvidas para estruturar 
bases de dados que possibilitassem a 
disseminação de informações, garantissem a 
produção de conhecimento e contribuíssem 
para a inclusão e o exercício dos direitos 
culturais em Belo Horizonte? Como 
desenvolver ações que permit issem 
compatibilizar a demanda cada vez mais 
exigente da população por informações e, ao 
mesmo tempo, refletir sobre as iniciativas da 
SMC? Onde encontrar e quais as fontes e 
referências informacionais disponíveis na 
cidade? Como organizá-las? De quais 
informações a população necessitaria para 
usufruir dos bens , serviços e atividades 
culturais de BH? O que, efetivamente, o cidadão 
desejava conhecer? 

Com o foco no setor cultural , havia outras 
indagações: o que gestores precisavam saber 
para garantir o desenvolvimento de uma política 
cultural que atendesse às necessidades e 
desejos da população? Quais informações 
eram importantes para um produtor cultural? 
Como organizar informações que, por meio de 
seu uso , dessem suporte a estudos e 
pesquisas? 

Mais especificamente para o planejamento e a 
gestão interna: onde se deveria atuar 
(mapeamento geográfico da cidade) levando 
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atividades cu ais a públicos careQies e que 
apresent em vulnerabilidade social? Quais 
projeto deveríamos realizar para assegurar ao 
púb · o o acesso, a fruição, a participação e, 
d ta forma, incluí-lo culturalmente? Quais as 

rioridades? Qual o orçamento necessário para 
a consolidação das ações? Quais parcerias 
prospectar e negociar para apoiar os projetos 
desenvolvidos pela instituição? Quais 
empresas patrocinariam projetos culturais? 

Quais foram os projetos apresentados para 
financiamento via Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura? Quem era o produtor cultural que 
buscava este mecanismo? Quais os produtos 
gerados pela Lei de Incentivo? 

c ·sanda estruturar erva 
1b1 · eca para _g.íender às dem é:las 

· ormacionais? oUal ação cultural desênvol , 
quais lingu ens artísticas? ) 

Como ecnologia poderia contribuir para los 
auxil i r nos processos de organização interna, 
oti 1zação do trabalho e tomada de decisões? 
C mo prestar contas à população sem 
i ormações confiáveis? Como garantir 
t ansparência pública sem o uso de ree"ursC?is 

igitais? 

ua i o conhecimento resultantt/ das 
i formações disponíveis? E ~e seria 

ssível fazer a partir desse c~heàimento 
a uirido? 

(e , até hoje , são) perguntas 
ess nc· is para planejar a estruturação desse 
trabalho voltado ao campo da informação. 
Ag regando a busca pelo conhecimento ao uso 
da tecnologia, constituindo bases de dados 
para armazenamento e sistematização das 
informações cu lturais , acreditávamos que, a 
partir daquele momento, seria possível atender 
às demandas das mais diversas naturezas, 
inclusive a de subsidiar o planejamento da 
pol ítica cultural de Belo Horizonte. 

Mesmo numa época em que a disseminação 
dos recursos tecnológicos e informacionais 
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recaria, principalmente na área 
no debruçamos sobre um novo 

sistema que ermitisse a extração de 
informações estrat' icas e de qualidade sobre 
a área cultural em Be Horizonte. Também foi 
necessano que nos reparássemos para 
garantir a infra-estrutura tecnológica para o 
desenvolvimento, manuten - o e abastecimento 
dos sistemas e estruturaçã dos módulos de 
informação, até a produçã de conteúdos 
relativos à SMC e ao que tang ·a a cultura. 

rçamentários que 
trutura tecnológica 

- dificuldade m oti izar o orçamento, em 
tidão d s fluxos e da burocracia 

excessiv , 

- res· ência frente a uso do computador, ao 
n o processo e à mudança de cultura 
organizacional; 

- resistência de usuários frente à necessidade 
de abastecimento e manutenção das 
informações; 

- preconceito contra a tecnologia adotada (Lotus 
Notes); 

- necessidade de garantir uma equipe 
capacitada que pudesse realizar o 
cadastramento das informações nos sistemas; 



- imperativo de assegurar a qualidade dos 
dados cadastrados por meio da verificação e 
validação dos mesmos. 

Outro importante desafio foi combater a falta 
de visão de alguns gestores e usuários a 
respeito dos benefícios gerados: era preciso 
demonstrar que a qualidade da informação 
dependeria diretamente do compromisso 
assumido e que os dados2 dos sistemas 
permitiriam extrair informações e gerar 
relatórios, ampliando conhecimento a respeito 
de infinitos assuntos. Para tanto, promovemos 
ações de sensibilização junto aos diretores e 
aos funcionários que , por sua função ou 
capacitação , estivessem mais diretamente 
ligados ao projeto. Vale destacar que somente 
aos poucos e ao longo do tempo esse desafio 
vem sendo minimizado. 

Considerando as necessidades específicas 
das diversas áreas e níveis de organização da 
SMC, travaram-se discussões acerca da lógica 
do sistema, perpassando pelas seguintes 
camadas: 

- operacional (geração de dados); 

- processos (transformação dos dados em 
informação); 

- inteligência (lapidação da informação em 
conhecimento) ; 

- análise e decisão (aplicação do conhecimento 
em estratégia e gestão) . 

Houve, de fato , a implementação do processo 
interno de produção do conhecimento -
identificação, captura, seleção e validação, 
organização e armazenagem, 
compartilhamento , aplicação e criação do 
conhecimento organizacional (estas últimas 
vertentes ainda pouco utilizadas em função da 
falta de visão dos benefícios e vantagens que 
o sistema já oferece). Com o intuito de perseguir 
bons resultados, coube aos coordenadores do 
projeto perceber o momento certo de absorver 
outras pessoas das áreas funcionais e/ou 
estratég icas , munidas de vontade e 
persistência para contribuir com o 
desenvolvimento do sistema. 

Sabendo que não havia no mercado nada 
similar que pudesse servir de referencial , 
empreendemos esforços em qualificação 
técnica, agilidade e ousadia, criando condições 
para alterar o escopo inicial do projeto , 
conforme o ritmo de sua evolução, e buscando 
sempre dar passos ao encontro de uma gestão 
inovadora. 

Visão e estratégia foram imprescindíveis para 
o desenvolvimento do sistema. Assim como a 
participação de profissionais para a constituição 
do arcabouço informacional - bibliotecários, 
arquivistas, historiadores, geólogos, 
sociólogos , gestores , administradores, 
analistas de sistemas, museólogos, etc. foi 
decisiva para identificarmos necessidades e 
especificidades dos setores. O intercâmbio de 
saberes agregou um valor especial ao trabalho: 
a construção coletiva entre as equipes das 
unidades culturais da instituição, formando, 
assim, a Rede de Informações da Secretaria 
Municipal de Cultura. Vale ressaltar que o 
envolvimento dessas pessoas continua 
imperioso para a manutenção e o 
aprimoramento dos sistemas. 

Apesar de todos os desafios e resistências, a 
implantação do Lotus Notes3 nos permitiu o 
desenvolvimento de vários sistemas num 
mesmo ambiente e a integração entre os 
mesmos. De seu lado, a instituição manteve 
uma equipe especializada para o serviço - ainda 
que mínima, além de adquirir o suporte 
tecnológico demandado pelo software: 
computadores, servidores, roteadores, switchs 
- equipamentos necessários para a conexão 
das unidades culturais aos sistemas. 

Pode-se cons iderar que a demora do 
incremento orçamentário para atualização do 
software acabou sendo benéfica, fazendo com 
que explorássemos ao máximo seus recursos 
e funcionalidades para atender às demandas 
mais particulares. Desta forma , adquirimos 
maior autonomia e segurança para dar todo tipo 
de suporte aos sistemas. Outrossim , são 
visíveis as vantagens, o custoXbenefício e as 
facilidades trazidas pela utilização dessa 
ferramenta, tanto para a gestão administrativa 
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quanto para o acompanhamento das rotinas de 
trabalho, uma vez que oferece um ambiente 
seguro para o cadastramento e a extração de 
informações. 

No início do processo, a SMC não possuía em 
sua estrutura organizacional uma instância 
específica que tivesse como atribuição 
coordenar o desenvolvimento de sistemas de 
informação. Em 1996, a partir da liberação de 
recursos do Ministério da Cultura, a Diretoria 
de Planejamento e Coordenação Cultural, via 
Gerência de Documentação e Pesquisa, 
assumiu o compromisso de organizar e 
disponibilizar informações por meio do CEDIC 
- Centro de Documentação e Informação 
Cultural. O objetivo primordial era instalar uma 
sala de leitura, cujo espaço abrigaria um acervo 
e um banco de dados que subsidiasse a 
formulação de projetos culturais. 

O CEDIC foi a "mola propulsora" para 
desencadear as discussões voltadas à 
constituição do SIC - Banco de Informações 
Culturais, iniciando, também, o processo de 
informatização da Secretaria. O SIC oferecia 
informações sobre espaços culturais da cidade 
e projetos financiados pela Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura, além de mostrar 
detalhadamente a estrutura organizacional da 
SMC (unidades, departamentos e serviços 
prestados por cada um), com destaque para o 
acervo- arquivístico, bibliográfico, audiovisual, 
iconográfico, de objetos, mineralógico e 
documental. 

Quando da elaboração dos formulários para o 
cadastramento dos dados, identificamos a 
urgência de aprimorá-los para contemplar o 
gerenciamento do acervo. A experiência 
vivenciada com o registro do acervo 
bibliográfico ganha realce: baseados em 
reuniões técnicas, os bibliotecários se 
organizaram para realizar conjuntamente as 
atividades de catalogação e indexação do 
acervo, e formando o Fórum de Bibliotecários -
um dos poucos grupos que desenvolvem até 
hoje um trabalho integrado e sistemático. Com 
isso , o sistema passa a extrapolar a sua 
essência, que é o cadastro de dados e a 
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extração de informações, determinando 
integração entre as pessoas e melhor utilização 
dos recursos. O sistema também começa a 
exigir dos bibliotecários melhoria e qualidade 
da informação aferida, a partir de revisão 
conjunta da base de dados, cuja atribuição é 
específica deste profissional. 

Após a implantação do SIC, um novo fato gerou 
a necessidade de fortalecer e ampl iar a ação 
iniciada na SMC: a reforma administrativa da 
Prefeitura de Belo Horizonte, ocorrida em 2001, 
quando, além da reestruturação dos órgãos, 
houve a orientação para modernizar os 
processos administrativos, promover a 
integração, dar transparência e abrangência às 
ações públicas voltadas à cidadania e melhorar 
a qualidade dos serviços. Para isso, foi vital 
criar instrumentos que acompanhassem as 
iniciativas, internas e governamentais, sem 
perder a visão de conjunto, sistêmica. 

Naquele momento, direcionamos o foco 
mapeamento das ações desenvolvidas pela 
instituição, inclusive da gestão orçamentária e 
financeira dos programas estruturantes, tendo 
como fontes as unidades, projetos e atividades 
da SMC. A criação do PPAG, SMAPP e SICOF 
acarretou flexibilidade para a captação de dados 
e alavancou o entendimento da política 
institucional: no lugar de ilhas de informação, 
gestores passaram a visualizar todo o leque 
de projetos concebidos e empreendidos, 
facilitando um planejamento futuro e 
sistematizando avaliações, parcerias e 
relatórios. 

Para ilustrar, a Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura beneficia-se igualmente das vantagens 
do referido mecanismo de gestão, elevando o 
fomento da produção cultural belorizontina que 
conta com um banco de informações confiáveis. 

A intenção de estruturarmos o Sistema de 
Informações Culturais perpassou, 
principalmente, por duas demandas: a de 
organizar informações que subsidiassem o 
planejamento e a gestão cultural em Belo 
Horizonte e sua disseminação. Como resultado, 
a produção de conteúdo informacional vem 
referendando a memória da instituição por meio 



do registro de seus projetos e atividad 
cadastramento de informações re vas aos 
acervos e à Lei Municipal de lnce 1vo à Cultura. 

O ineditismo e a relevância d desenvolvimento 
do Sistema de lnformaçõ Culturais, em Belo 
Horizonte, fez com que f sse selecionado entre 
54 estudos de cas sobre "Sistemas de 
nformação em Cu ura no MERCOSUL", a 

partir do Seminário obre Indicadores Culturais 
e Serv iços P blicos em Cultura no 
MERCOSUL, r alizado em Montevidéu, pela 
Iniciativa Lati -Americana, com o apoio da 
UNESCO, no ano de 2004. 

Além do r conhecimento da UNESCO, o 
Ministério da Cultura nos apoiou em dois 
momento primordiais: em 1996, quando a SMC 
recebeu poio financeiro para o Programa de 
lncentiv à Cultura, e em 2005, quand!ÇO~tffll:e!§~ 
Siste a Integrado de lnforrn<>~ac 
rece eu recursos par pi' 
ini ·ada em 1996. 

eu co 
or · ação e dissemina ão de informações 
cultur is de Belo Horizont , focando a qualidade 
dos ados cadastrad s nos sistemas e a 
inte~~ação dos mesmo para a constituição do 
Sist~ma Integrado de 1 formações Culturais. 

Os sistemas4 da FM encontram-se todos 
iSponibil izados nas nidades. As ações 

v~ltadas à difusão, ao mento e incentivo à 
~itura, à formação, à vai r ação e preservação 
da memória e do pat · ônio vêm sendo 
registradas nos sistemas, e mitindo, a quem 
os acessa, uma visão ampla da olítica pública. 

Percebemos uma significativa mudança nos 
processos burocráticos , gerada a partir do 
siste ma de informações , me lhoria na 
organização e estruturação de alguns fluxos 
internos , e na qualidade das informações 
disponibilizadas pela Fundação Municipal de 
Cultura, colaborando para melhor planejar, 
realizar e avaliar os projetos e resgatando a 
memória institucional. A implantação desse 
instrumental reso lveu um sério problema 

enfrentado pela gesta , lica: a lacuna de uma 
sistemytização no registr de informações 
qualitativas e quantitativas as políticas 
públicas implantadas na área cultura , atendendo 
aos três níveis de gestão - estratég1 , tático 
e operacional. 

A geração de novas informações resulta m 
relatórios , estatísticas , mapeament , 
georreferenciamento5 de dados, entre outro 
produtos, fornecendo subsídios à instituição e 
aos seus gestores. 

Diferenciando-se pela sua proposta inovadora 
e moderna, hoje o sistema possui vida própria, 
não há como retroceder. · 

lntenciona-se ainda m er um sit com 
informações sobre as u "élades admini radas 
pela FMC, seus ende ços, telefones, e- ails, 
programações culturais , acervo dispon ível , 
editais, etc., completando o ciclo de difusão. 
Visando combater a exclusão digital , estão 
sendo implantados pontos de acesso à Internet, 
gratuitos, nas bibliotecas e centros culturais -
geralmente localizados em áreas de risco 
social. 

Informação é a palavra-chave para se obter 
êxito em qualquer campo do saber. Porém, a 
informação estática não é capaz de cumprir o 
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papel social a ela destinado, pois não gera 
conhecimento e só tem valor quando divulgada,------
e compartilhada. O seu tratam uso 
possibilitam provocar mud as perceptíveis 
e mensuráveis no omportamento da 
sociedade, carac izando-se como um dos 
grandes desaf s da administração pública. 

NOTAS 

1. A Secretaria Municipal de Cultura - SMC - integrou a estrutura organizacional da Prefeitura de Belo 
Horizonte até o ano de 2004, quando foi extinta e, em sua substituição, foi criada a Fundação Municipal de 
Cultura - FMC (Lei Municipal nº 9011 , de 01 /01 /2005). 
2. Cabe aqui distinguir informações e dados: dados são representações originais e detalhadas de eventos no 
mundo físico; esses dados precisam ser tratados para se transformarem em informação, de modo que sejam 
úteis para a tomada de decisões e geração de conhecimento. Dessa forma, o gestor, o produtor cultural e o 
3. Lotus Notes, versão 4.6, foi o software adquirido em 1997 e adotado pela instituição. Apesar da obsolescência 
no decorrer dos anos, este software garantiu uma infra-estrutura para o desenvolvimento de aplicativos 
específicos, responsáveis pelo nível de ferramentas de que dispomos. Em 2008, com os recursos do projeto 

7 2 I RELEITURA 



Sistema Integrado de Informações Culturais foi possível atualizá-lo para a versão 8.0. 
4. Sistemas da FMC: Banco de Informações Culturais , Lei Municipal de Incentivo à Cultura, PPAG, SMAPP, 
SICOF, BIC e SIGA. 
5. Georreferenciar pode ser definido como ato de estabelecer uma referência espacial (coordenadas X, Y, Z) 
para um determinado elemento gráfico ou não gráfico de um sistema de informações geográficas, gerando 
mapas que poderão subsidiar estudos e planejamento. 
6. Unidades da Fundação Municipal de Cultura: Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte; Biblioteca 
Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte; Biblioteca Regional Bairro das Indústrias, Biblioteca Regional 
Renascença, Biblioteca Reg ional São Cristóvão, Biblioteca Regional Santa Rita de Cássia, Casa do Bai le, 
Centro de Cultura Belo Horizonte, Centro de Cultura Lagoa do Nado, Centro Cultural Alto Vera Cruz, Centro 
Cultural Pampulha, Centro Cultural Venda Nova, Centro Cultural Zilah Spósito, Centro Cultural Vi la Fátima, 
Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro Cultural Liberalino Alves, Centro Cultural São Bernardo, Centro Cultural 
Vila Marçola, Centro Cultural Regina Lindêia, Centro Cultural Urucuia, Centro de referência Audiovisual , 
Museu de Arte da Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto, Museu de Mineralogia Prof. Djalma Guimarães, 
Teatro Francisco Nunes, Teatro Marília. 
7. Assessorias e Di retorias da Fundação Municipal de Cultura: Assessoria de Comunicação Social , Assessoria 
Jurídica, Diretoria de Ação Cultural , Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria e Leitura e Informação, 
Diretoria Especial de Equipamentos Culturais, Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais, Diretoria de 
Patrimônio Cultural e Diretoria de Teatros. 
8. Em breve outros suportes do acervo da FMC serão contemplados no SIGA. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasi l. Brasília . DF: Senado, 1988. 
MARTINUZZO, José Antonio. Governo eletrônico do Brasil: paradigmas políticos da gênese. 1 P- Informática 
Pública - Publicação da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 
n. 2, p. 15-28, dez. 2007. 
MIRANDA, Antônio. Sociedade de informação: globalização, identidade cultural e conteúdos . Ciência da 
Informação, Brasília , v.29, n. 2., p. 78-88, mai./ago. 2000. 
SILVA, Helena et ai. Inclusão digital e educação para a competência informacional : uma questão de ética e 
cidadania . Ciência de Informação, Brasília , v. 34, n. 1, p. 28-36, jan./abr. 2005. 
SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2002. 
TAKAHASHI , Tadao (Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério da Ciência 
e Tecnologia, 2000. 
ROSINI , Alexandra Marco, PALMISANO, Ângelo. Administração de sistemas de informação e a gestão 
do conhecimento. São Paulo: Thomson, 2003. 
www.cultura .gov.br 
www.pbh.gov.br 
www.agenda21culture.net 
*Este texto foi produzido com a colaboração da equipe da Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais/ 
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Bibliotec s e o 
trat mente 

da informação 

MARIA DO CARMO COSTA E SILVA é Bibliotecária 

do Centro de Cultura Belo Horizonte e da Divisão 

de Tecnologia e Informação. 

Experiências na FMC 
São diferentes umas das outras porque a cidade 
precisa. Umas estão na calçada da rua - de tão 
próximas, o quintal da gente. Outras, em locais 
mais cerimoniosos, com cheiro de história e de 
tempo. Há aquela que se esmera para receber a 
criança num mundo encantado. Porém, todas, 
todas elas, sem tirar nem pôr, contribuem para que 
Belo Horizonte cresça em leitura: bibliotecas da 
Fundação Municipal de Cultura /FMC. 

As bibl iotecas contam uma história aprendida, 
vivida, tanto que suas diretrizes se originam desta 
experiência. Ainda como Secretaria Municipal de 
Cultura, no início da década de 90, bibliotecários e 
responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas 
inic iaram o processo de informatização das 
bibliotecas para, em rede, ampl iar e melhorar seu 
atendimento à população. Nascia, assim, o Banco 
de Informações Culturais, o BIC. 

Mesmo conhecendo os programas disponíveis no 
mercado, a opção de desenvolver um exclusivo 
justificou-se em razão da natureza das bib liotecas 
e dos recursos disponíveis. Chamo a atenção para 
o caráter pioneiro desta iniciativa, no âmbito das 
bibliotecas da Prefeitura de Belo Horizonte, que 
combinou baixo custo de produção com o trabalho 
de técnicos e especialistas da casa. Desde então, 
sab ia-se , pe rfeitamente , que seria um longo 
processo, passíve l de altos e baixos. 
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É fato que qualquer sistema, por mais sofisticado que seja, só tem valor se a qualidade 
informacional for de total confiança. 

Em 2006, foi realizado um diagnóstico da base bibliográfica que apontou problemas em seu 
abastecimento. Para não comprometer a satisfação do público, tornou-se, urgente, revisar as 
informações registradas. Conscientes disto, no Fórum de Bibliotecários da FMC, elegeu-se uma 
comissão para planejar o processo de qualificação da base bibliográfica do BIC preparando, 
inclusive, seu futuro on-line. 

Tratou-se de uma oportunidade para os bibliotecários reorientarem seu trabalho, redefinirem 
conceitos e, principalmente, realçarem o tratamento da informação como uma atividade mediadora 
da leitura. Para revisar a base, valer-se-iam das regras de catalogação e daquelas geradas pelo 
sistema. Nesta perspectiva, buscariam padronizar a forma de tratar a informação, e para tanto, 
contariam com códigos e sistemas de classificação, com o manual técnico criado para este fim e, 
também, com consultorias especializadas. 

Além, disso, para facilitar o trabalho de revisão, a comissão técnica resolveu criar tabelas especiais 
de assuntos, autores, editoras, material ilustrativo, material adicional e outras. Todo esse processo 
sinalizou para uma mudança comportamental dos bibliotecários, que passaram a incorporar a 
idéia de unidade institucional, onde todas as ações se interligam com a mesma importância. 

Integrante da comissão técnica, recebi a tarefa de revisar os termos utilizados pelos catalogadores, 
na representação dos conteúdos do material processado. Era então, imprescindível rever a política 
de indexação das bibliotecas e, conseqüentemente, a linguagem artificial utilizada. Como resultado, 
percebi que cada biblioteca indexava seu acervo, ora importando termos, ora consultando listas 
de cabeçalhos publicadas, ora criando termos de acordo com a especificidade dos acervos. 
Desta prática resultaram, do ponto de vista do conjunto das bibliotecas, tratamentos diferenciados 
e, às vezes, equivocados para um mesmo material. Diante disto, a comissão entendeu a 
necessidade de se seguir uma única linguagem de indexação. Embora detectado o problema, 
estava ali, naquele relatório de termos, a demanda dos bibliotecários e ela não poderia ser 
desprezada. Então, decidiu-se pela elaboração da Lista de Cabeçalhos de Assuntos/LC para a 
qual a FMC exigiu: 

a) revisão da literatura sobre linguagens de indexação; 

b) determinação das áreas de cobertura, tendo como referência a linha temática dos acervos 
da FMC - Artes; Cultura e Humanidades; 

c) seleção de assuntos (simples , compostos e complexos) constantes na base ; 

d) seleção de assuntos a partir de outras fontes , visando à ampliação e qualificação da LC; 

e) estabelecimento de regras para a formação de assuntos compostos e complexos (a 
ordem de citação; uso de siglas etc.); 

f) controle do vocabulário , por meio de remissivas , considerando as relações hierárquicas, 
de equivalência e associativas. 

Diante da complexidade deste trabalho, era inevitável o receio de assumi-lo. Mas estava lançado 
o desafio. 

Meu envolvimento foi imediato. Ao caminhar pelas palavras, elas já não eram mais palavras, mas 
conceitos representando as coisas, os sentimentos, as pessoas, as histórias, os fatos, os seres, 
as descobertas, as criações, as invenções. O desenho da vida. Tropecei em coisas que não sei, 
que nunca vi, sabendo que é no tropeço que descubro e aprendo. Entusiasmei com a vitalidade 
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da língua-desautorizei palavras caducas e mandei ver substitutas. Compreendi que as mesmas 
palavras podem significar várias coisas. Daí, tornou-se necessário diferenciar o sentido delas. 
Experimentei associar um termo a outro, e um terceiro sentido nasceu. Vi palavras que amplamente 
usadas ganharam características pejorativas. Deparei-me com gírias e neologismos. Nessa 
"brincadeira", assisto à evolução da história, com suas alegorias e suas passagens alegres e 
tristes, os carros quebrados num canto da passarela de um interminável desfile. 

Portanto, ao mesmo tempo em que a LC ganha corpo, fico imaginando sua aplicabilidade. Constato 
minha afinidade com ela e procuro razões para isso. A palavra, o sentido, o uso. 

A palavra me envolve. A combinação de letras produzindo sons e efeitos no olhar, no coração, no 
pensamento da gente. O sentido da palavra - só - isolada numa frase, numa expressão, num 
contexto. Sua cor, seu desenho, sua força. A palavra está em mim. Não sou escritora, aviso. 
Mas, vivo no meio de muitos e muitos livros. Só que também não sou traça, nem barata, nem rato 
de biblioteca. A biblioteca é morada da palavra, alojada e vivificada nas páginas dos livros. A 
biblioteca é meu trabalho. Nesse mar, me pego sem fôlego. Muitas vezes. 

Mas não é assim o tempo todo. Mesmo porque, se eu não respiro , não sou capaz de ver. E como 
vejo! Nas linhas, nas entrelinhas, nas "estrelinhas, cobras e passarinhos" quando um meio de 
página me atordoa. Sorrio com crianças se regalando com um sem-fim de versos e histórias, nem 
aí com a ordem, a forma ou seu lugar nas estantes. Desordem necessária, mais que necessária, 
pois tem nome de liberdade. Percebo um idoso, num esforço supremo, de pé, levando um dicionário 
ou uma enciclopédia ao encontro da luz, para enxergar melhor as letras, não sei por que tão 
miúdas. Atento-me aos pesquisadores se debruçando sobre muitas e diferentes obras. Converso 
com o leitor que entra tímido e pede o livro "Fala, madureira", ao invés de Fala, amendoeira, de 
Carlos Drummond de Andrade. Pressinto aquele que se enrola no tempo e esconde o romance 
que está lendo, no secreto das estantes. Só ele saberá onde encontrá-lo no dia seguinte. Atendo 
ao leitor que me pede para ensiná-lo a ler a poesia da Cecília, pois o livro vai cair no vestibular e 
ele não sabe identificar seu começo, meio e fim. "Como é que vou me lembrar da história do 
poema?" Observo os independentes, sofisticados, que sabem o que querem, como querem. E 
aquela que chega impreterivelmente às 11 :30? Ela entra, pega um livro da coleção de generalidades. 
Abre-o em uma página qualquer, faz uma massagem intrigante no couro cabeludo, como preparando 
para se encontrar com o desconhecido. E, de repente, deita-se sobre ele e adormece com as 
palavras entrando no seu sonho. Vejo o homem que se apaixonou e deseja um poema chocante 
de amor. Percebo quem se deprimiu e quer da biblioteca um livro de auto-ajuda. 

Esse é um pedacinho do mundo da biblioteca pública. Não é ela quem escolhe o leitor. É ele quem 
a escolhe. Preparando para se encontrar com o que ainda não viu. 

Parto do princípio de que a biblioteca é um organismo vivo e que esta vitalidade é palpável em 
toda a sua intenção e extensão: de um lado, o leitor com sua necessidade, seu desejo, seu 
interesse, seu tempo. Do outro, a biblioteca com infindáveis possibilidades de respostas. 
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"Também para mim todos os livros que leio conduzem a um único livro ... 
mas se trata de um livro situado num passado distante, que a custo emerge de 
minhas lembranças. É para mim uma história anterior a todas as outras, e da 
qual todas as histórias que leio me parecem oferecer um eco, que logo se 
perde. Em minhas leituras não faço nada além de buscar esse livro lido em 
minha infância, mas o que me recordo é demasiado pouco para reencontrá-lo" 
(ltalo Calvino em Se um viajante numa noite de inverno) 
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De tempos em tempos surge algum incauto prevendo o fim apocalíptico do leitor e, penso 
eu, como conseqüência lógica, o fim da literatura. 

Os argumentos que dão sustentação a tal preocupação são os mais variados possíveis, 
desde a escassez de programas governamentais de incentivo à leitura, até a concorrência com 
o mundo virtual. 

O fato é que, para mim, quase como um pensamento mágico, como tudo o mais que 
envolve a literatura, os livros são tão eternos quanto os homens. 

A lembrança mais remota que tenho da literatura reporta-se aos meus 8 anos. Foi nesta 
idade que, pelas mãos de uma professora, pude escolher, em um catálogo, um livro para comprar. 
O catálogo oferecia tantas possibilidades que quase me paralisou. Como poderia escolher apenas 
uma história para ler e fechar as portas para todas as demais? Sim, porque naquele momento não 
me passava pela cabeça que posteriormente poderia adquirir um outro título ou permutar livros 
com algum colega de sala. Mas parece que a questão não era fazer uma lista de seqüência de 
leitura. Antes, tratava-se de eleger "o livro". Todos os outros, os não escolhidos, não existiam. 

Hoje, passados tantos anos, penso que aquela foi também uma das primeiras experiências 
a esboçar aquilo que viria a entender como morte. Acredito que os livros ajudam a nos distrair da 
morte. Porém, paradoxalmente, eleger um texto para leitura imediata, mata momentaneamente 
todos os demais e aliena o leitor de todas as outras possibilidades. 

Longe de precisar uma seqüência cronológica nesta massa amorfa chamada memória, 
outro fato parece decisivo na determinação da minha paixão pelos livros. Uma amiga da família, 
que era linda e inteligente, nos visitava com certa freqüência e sempre me presenteava com 
livros. Tenho a impressão de que o encanto por aquela figura descolou-se para os livros. 

Assim, penso que todo o material que recolhemos em nossos primeiros anos de vida e 
com o qual formamos um grande arquivo, embora não constitua um sistema homogêneo e unívoco, 
estabelece condições ao nosso porvir. 

A intencionalidade das ações de incentivo à leitura não garante "o leitor', porém é inegável 
que as mesmas, quando associadas a alguns elementos constitutivos do sujeito, podem fazer 
dele um sujeito leitor. 

Rosa Montero, em seu livro A louca da casa, defende a idéia de que a narrativa é a arte 
primordial dos seres humanos. 

"De maneira que nós inventamos nossas lembranças, o que é o 
mesmo que dizer que inventamos a nós mesmos, porque nossa 
identidade reside na memória, no relato da nossa biografia. Portanto, 
poderíamos deduzir que os seres humanos são, acima de tudo, 
romancistas, autores de um romance único cuja escrita dura toda a 
existência e no qual assumimos o papel de protagonistas." 

Impossível pensar no fim do leitor e da literatura. Afinal , estamos inexoravelmente ligados 
à narrativa, seja como autores - quando se trata de nossa própria história, seja como co-autores 
- quando se trata de uma história narrada em livro pelos chamados escritores. A idéia da co
autoria está associada ao fato de, como leitores, nos apropriarmos da escrita do outro, integrando
ª ao nosso arquivo pessoal. Parafraseando Calvino, cada novo livro que lemos passa a integrar 
aquele livro abrangente e unitário que é a soma de todas as leituras que fizemos. 

Cada um de nós é proprietário de uma biblioteca absolutamente particular e, as costuras 
e remendos que fazemos com todas as nossas leituras resultam na construção de obras únicas, 
pessoais e intransferíveis. 
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Esta edição da Releitura co incide 

com um momento importante para 

a Fundação Municipal de Cultura: a 

real ização do 9° Encontro das 

Literaturas . Este evento de grande 

porte anualmente coroa as diversas 

ações cotid ianas comprometidas 

com nossa política pública de 

incentivo à leitura, pilar na 

constituição da cidadania cultural. 

O Encontro, este ano, tem como 

tema as literaturas populares, 

representadas pela narração de 

histórias, exposições sobre fábu las 

e lendas, ofic inas de RAP e cordel, 

shows de viola e coco, e abriga o 4° 

Seminário Beagalê, debatendo temas 

de Brasi 1 e de Áfr ica, e o 5 º Encontro 

da Arte de Ler e Contar Históri as. 

Durante o Encontro, as dezenas de 

atividades programadas por nós e 

nossos parceiros comprovam, mais 

uma vez, que a leitura nos leva 

sempre muito além 

das palavras. 

CULTURA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL 

~ ... 
PREFEITURA BH 
A PREFEITURA FAZ. 811 ACONTECE. 


	releitura_v23_c01
	releitura_v23_c02
	releitura_v23_p01
	releitura_v23_p02
	releitura_v23_p03
	releitura_v23_p04
	releitura_v23_p05
	releitura_v23_p06
	releitura_v23_p07
	releitura_v23_p08
	releitura_v23_p09
	releitura_v23_p10
	releitura_v23_p11
	releitura_v23_p12
	releitura_v23_p13
	releitura_v23_p14
	releitura_v23_p15
	releitura_v23_p16
	releitura_v23_p17
	releitura_v23_p18
	releitura_v23_p19
	releitura_v23_p20
	releitura_v23_p21
	releitura_v23_p22
	releitura_v23_p23
	releitura_v23_p24
	releitura_v23_p25
	releitura_v23_p26
	releitura_v23_p27
	releitura_v23_p28
	releitura_v23_p29
	releitura_v23_p30
	releitura_v23_p31
	releitura_v23_p32
	releitura_v23_p33
	releitura_v23_p34
	releitura_v23_p35
	releitura_v23_p36
	releitura_v23_p37
	releitura_v23_p38
	releitura_v23_p39
	releitura_v23_p40
	releitura_v23_p41
	releitura_v23_p42
	releitura_v23_p43
	releitura_v23_p44
	releitura_v23_p45
	releitura_v23_p46
	releitura_v23_p47
	releitura_v23_p48
	releitura_v23_p49
	releitura_v23_p50
	releitura_v23_p51
	releitura_v23_p52
	releitura_v23_p53
	releitura_v23_p54
	releitura_v23_p55
	releitura_v23_p56
	releitura_v23_p57
	releitura_v23_p58
	releitura_v23_p59
	releitura_v23_p60
	releitura_v23_p61
	releitura_v23_p62
	releitura_v23_p63
	releitura_v23_p64
	releitura_v23_p65
	releitura_v23_p66
	releitura_v23_p67
	releitura_v23_p68
	releitura_v23_p69
	releitura_v23_p70
	releitura_v23_p71
	releitura_v23_p72
	releitura_v23_p73
	releitura_v23_p74
	releitura_v23_p75
	releitura_v23_p76
	releitura_v23_p77
	releitura_v23_p78
	releitura_v23_p79
	releitura_v23_p80
	releitura_v23_z01
	releitura_v23_z02

