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diTORiAl 

O 6 2 número da RELEITURA é dedicado à Biblioteca Pú

blica Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

Textos escritos pela equipe que nela atua, bem como 

de colaboradores , escritores , ilustradores e usuários 

darão uma visão global de sua ação cultural, de sua fi

losofia e de sua recente história. 

Um destaque especial para o artigo Projeto de Criação 

da BPIJBH, assinado por Maria Antonieta Antunes Cu

nha, Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte 

e Diretora da BPIJBH no período de 1991 a 1992. 

Esperamos que o tema deste número seja uma referên

cia para os profissionais e instituições que têm o com

promisso com a leitura e, principalmente, para aqueles 

que acreditam que, através da leitura, cada indivíduo 

adquire uma postura ativa na sociedade. 

Esperamos ainda que as pessoas , ao conhecerem a 

BPIJBH por meio da RELEITURA , desejem conhecê- la 

de perto e sintam a alegria que é viver este projeto . 

maria do carmo maggl 

Diretora 
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Projeto de Criação 
da BPIJBH 

maria antonleta antunes cunha 

Quanto mais conheço programas e 

espaços de promoção da leitura, mais me 

convenço da importância das bibliotecas 

para o público mais jovem e mais me or

gulho da BPIJBH. 

Chamada a fazer um depoimento so

bre o início dessa Biblioteca, vou valer-me 

de relatórios que não chegaram ao públi

co, e que são fundamentais para a história 

desse espaço. 

Tudo começou com uma chamada de 

Berenice Menegale, logo que assumiu a 

SMC, em 1989: ela me perguntou sobre 

projetos que eu considerava importante 

criar logo que houvesse verba, uma vez 

que no primeiro momento a nova admi

nistração estaria pagando dívidas. 

Entre outras sugestões, falei na opor

tunidade de se criar uma biblioteca públi

ca infantil e juvenil. sonho antigo de vári

os grupos da cidade. Havia mesmo uma 

Lei de 1977, criando uma, que nunca se 

tinha efetivado. 

Depois desse encontro, vi poucas ve

zes Berenice no ano de 1989. Mas, em fe

vereiro de 1990, ela me convida para de

senvolver o projeto da tal biblioteca. O lo

cal já estava definido: a antiga biblioteca 

da FAFICH, quando esta funcionava na rua 

Carangola. 

Com muito material sobre o assunto, 

muitas discussões acumuladas com espe-

cialistas brasileiros e estrangeiros e uma 

convicção inabalável de que espaços de 

leitura adequados a crianças e adoles

centes são fundamentais para o desen

volvimento da sociedade leitora, dedi

quei-me durante dois meses a criar um 

projeto que fosse ao mesmo tempo 

completo e exeqüível, para um espaço 

convidativo e sem ostentação. Mais im

portante era apostar na qualidade dos 

serviços prestados, na seleção de pesso

al, com perfil adequado para cada um de 

seus setores. 

O projeto teve aprovação rápida do 

gabinete de Berenice Menegale, que ob

teve entusiástico apoio do então prefeito, 

Eduardo Azeredo. 

Fui autorizada a _programar, para 

agosto de 1990, um seminário para a 

apresentação do projeto e para a sonda

gem de profissionais que viessem a inte

grar a equipe da biblioteca. 

No encerramento do Seminário, o 

Prefeito assumiu o compromisso de im

plantação rápida do projeto. 

E o compromisso foi cumprido: em 

7 /2/91, inaugurou-se a BPIJBH. 

Quem a conhece e sabe dos entraves 

da burocracia do serviço público pode 

avaliar o que terá significado de empenho 

e entusiasmo colocá-la em funcionamento, 

com espaço adaptado, acervo, equipa-
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mentos, móveis especiais e pessoal quali

ficado num prazo tão curto . 

E desde sua inauguração a BPl)BH 

tem sido referência constante entre espe

cialistas em promoção de leitura, como 

um exemplo feliz de proposta relizável. 

Nesses momentos, é inevitável a pergun

ta sobre o que possibilitou tal realização . 

O que tenho respondido está em boa 

parte no relatório final de minha perma

nência à frente da Biblioteca, em dezem

bro de 1992. Dele extraio o trecho abai 

xo.[ ... ] 

Costumamos repetir à exaustão que 

ótimas idéias estão circulando sempre. 

Bons projetos culturais , mais ou menos 

simples e exeqüíveis, são freqüentemente 

oferecidos aos que podem concretizá-los 

- sobretudo ao poder público. Não faltam 

projetos ... 

O que falta freqüentemente é a cren

ça neles, a convicção de sua importância 

social, a adequada definição de priorida

des num amplo programa institucional. 

Faltam, afinal, os acasos felizes. 

No caso da BIBLIOTECA PÚBLICA 

INFANTIL E JUVENIL DE BELO 

HORIZONTE, não faltaram esses acasos. 

À frente da Secretaria Municipal de 

Cultura, a Professora Berenice Menegale 

demonstrava clareza de propósitos e a 

inequívoca priorização de projetos de lar

go espectro e a preocupação com a pro

moção da leitura. 

A Secretária e sua Equipe de Direto

ras, em especial a do Planejamento, não 

só acreditaram no projeto e longamente 

esperado por muitos, mas empenharam

se durante sete meses para que ele se 

cumprisse fielmente, não obstante as inú

meras dificuldades burocráticas e financei

ras sempre existentes em empreendimen

tos deste porte. 

Se já é admirável em nosso país que 

pessoas de cultura estejam nos lugares 

certos , mais extraordinário é um Prefei

to com sensibilidade e compromisso so

cial suficientes para apoiar projetos não 

muito rentáveis do ponto de vista elei

toral , mas fundamentais no desenvolvi 

mento do cidadão. 

O Prefeito Eduardo Azeredo e a Pro

fessora Berenice Menegale são os respon

sáveis pela criação e manutenção da 

BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL 

DE BELO HORIZONTE. 

A sociedade brasileira só terá a lucar 

se esses acasos se multiplicarem. (Espere

mos que ela perceba que eles começam 

com suas boas escolhas ... ) 

Maria Antonieta Antunes Cunha é Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Doutora em 
Letras pela UFMG, Mestra em Educação pela UFMG, Escritora e Especialista em Literatura Infantil. 
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Administração 
Institucional: 

a experiência de 
administrar a BPIJBH 

maria do carmo costa e silva 
maria do carmo santos maggl 

orllza lima lopes 

I ~ Introdução 

Ao sermos convidadas para falar da 
experiência de administração institucional, 
percebemos a necessidade de nos colocar
mos sempre em atitude reflexiva e atenta. 
Isto se deu, principalmente, por estarmos 
gerindo algo tão importante, que é o 
patrimônio público, o que aumenta con
sideravelmente a responsabilidade desta 
tarefa. 

Não é pretensão de nossa parte invo
car teorias de administração, o que, certa
mente , exigiria uma formação específica 
sobre o assunto. 

Portanto, trataremos de conceituar a 
biblioteca pública, falar das suas caracte
rísticas e de seus objetivos, do contexto 
em que ela se insere, tendo como refe
rência a Biblioteca Pública Infantil e juve
nil de Belo Horizonte. 

II ~ Conceituação 

Uma biblioteca verdadeiramente 

pública (FLUSSER: 1980) é aquela que, sen

do um depósito de herança cultural, pos-

sibilita a participação efetiva do bibliotecá
rio (pessoal) e da comunidade (público) 
com a perspectiva de informar, analisar, 
criar e transformar a ordem das coisas. 
Por causa da multiplicidade de ações, a 
biblioteca pública assume características e 
papéis de centro cultural. 

III ~ Informação e 
Conhecimento 

A informação é a matéria-prima 
e produto do processo do conhecimento 
e tem relação direta com o poder. 

O que informar? A quem e quando 
informar? Questões delicadas para o agen
te responsável pela instrumentalização da 
informação. 

Da seleção do acervo da Biblioteca à 
sua divulgação: um procedimento que 
deve favorecer a participação de muitos 
para não haver uma distorção de objetivos. 

É a obrigação social e profissional do bibli 
otecário e, principalmente, de quem está 

à frente de uma instituição como a Biblio
teca Pública Infantil e juvenil de Belo Hori

zonte. 
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IV ~ A BPIJBH na Cidade: 
contexto político~cultural e 

social 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 
de Belo Horizonte, inaugurada em 7 de 
fevereiro de t 99 t, compõe o quadro das 
Unidades Externas da Secretaria Municipal 
de Cultura/Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (SMC/PBH). sendo o produto de 
um projeto da Professora Maria Antonieta 
Antunes Cunha, atual Secretária Municipal 
de Cultura. 

Reconhecida oficialmente pela Lei nº 
6292 de 23/ t 2/92, a BPIJBH se organiza 
pela seguinte estrutura funcional: 

O objetivo mais amplo da Biblioteca 
Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte 
será colaborar decisivamente para a forma
ção do indivíduo consciente e criativo, 
com uma visão exata de sua cidadania, cri
ada também num espaço que lhe permite 
entrar em contacto com as idéias mais di
vergentes, refletir sobre elas e colocar-se 
pessoalmente diante delas (CUNHA: 1991 ). 

Administrar a BPIJBH implica no co
nhecimento das suas funções, no contexto 
no qual está inserida, na disponibilidade de 
recursos materiais, no seu quadro de pes
soal, no público ao qual se destina, nos me
canismos que dispõe para interagir com o 
meio a que pertence, na política cultural da 

1 Direção 1 

1 

Serviço de Coordenação 
Técnico-Administrativa 

1 

Seção de Apoio Administrativo 

1 
Seção de Apoio Técnico 

Sem perder de vista os objetivos pro
postos para a BPIJBH, toda a sua equipe 
trabalha em função de consolidar aquele 
projeto. 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil 

de Belo Horizonte terá objetivos bem cla
ros para seu público alvo, mas também 
para o público adulto - este, em princípio, 
o educador (pai, professor, bibliotecário) 
ou aquele que por sua profissão está liga

do às experiências e produção infanta-ju
venis (autor, ilustrador, editor, psicólogo, 

etc.). 

11 

1 

Serviço de Extensão Cultural e 
Editoração 

1 

Seção de Documentação 

Seção de Pesquisa e Seleção 
1 

cidade. 
Por tudo isto, a Administração da 

BPIJBH estabelece objetivos e organiza re
cursos para atingi-los. Sendo a Biblioteca 
um espaço aberto para todas as manifes
tações culturais, há uma interação com 
pessoas interessadas em desenvolver ati
vidades com esta instituição, através de 
convites, negociação, comunicação e moti
vação, numa ação conjunta e democrática. 

A BPIJBH é Secretaria Municipal de 

Cultura/PBH e, na atual gestão, tem como 

linha de ação os seguintes Programas e 

Projetos: 
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PROGRAMAS PROJETOS 

Infra-estrutura - Aquisição e Implantação do Ônibus 
Biblioteca 

Produção Editorial e - Projeto Editorial e Produção Gráfica 
Reflexão das Revistas Releitura e Ler-0-Lero 

Cultura e Políticas - Biblioteca e Escola 
Sociais - Biblioteca e Menores de Rua 

Sucursal: Biblioteca Comunitária Santa Rita 
de Cássia (Morro do Papagaio) 

- Biblioteca e Creches 
- Pontos de Informação (Morro do Papagaio) 

Apoio à Produção, - Oficinas Permanentes 
Capacitação e Difusão - Programação de Cursos, Palestras, 
Cultural Debates, Seminários, etc. 

- Concursos 

Reorganização - Investimento na Capacitação do Quadro de 
Administrativa e Pessoal 
Recursos Humanos - Contratação de Estagiários 

Memória e Patrimônio - Aquisição, Restauração e Registro Bibliográfico 
do Acervo 

- Documentação da Memória da BPIJBH 

O poder público (SMC/PBH) é o 
mantenedor da instituição. Tanto para a 
obtenção de recursos materiais, como para 
a formação do seu quadro de pessoal 
(equipes multidisciplinares e polivalentes) 

a BPIJBH depende diretamente da SMC. 

À Direção da Biblioteca cabe acionar 
estes serviços, funcionar como mediadora 
das ações, estudar alternativas para a exe
cução das mesmas, tomar decisões, sem
pre considerando a instituição como um 
todo e como parte de uma organização 
maior. A gerência da aplicação da verba pú

blica corresponde à uma prática de extre

ma responsabilidade, merecendo todo o 
cuidado e respeito possíveis. Nesse senti

do, deve haver uma interação quase per
feita entre os Serviços (Coordenação Téc
nico-Administrativa/Extensão Cultural e 

Editoração) visando ao emprego dos re

cursos. 

V ~ Conclusão 

A Administração da BPIJBH se organi
za com as pessoas que nela atuam, defi
nindo funções e responsabilidades confor

me a formação profissional e habi l idades 

específicas (bibliotecários, publicitários, 
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atores, pedagogos, especialistas em lite
ratura, educadores, agentes administrati
vos e auxiliares de serviço). tendo o cui
dado de conferir ao seu pessoal a opor
tunidade de aperfeiçoamento e recicla
gem nas suas áreas de interesse, através 
da participação em cursos, seminários, en
contros, congressos, feiras, entre outros. 

A Administração da BPIJBH conduz 
uma ação participativa que se concretiza 
na troca de idéias, sugestões e críticas ao 
estabelecer uma dinâmica pautada pela 
confiança mútua e pelo favorecimento da 

realização pessoal. 
Além disso, a Administração da 

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte tem o compromisso com o seu 
público no sentido de concretizar seus pro
pósitos, através da concepção e execução 
dos Programas e Projetos, para que a insti 
tuição cumpra o seu papel de mediadora 
da informação via promoção da leitura e, 
principalmente, para que nosso espaço es
teja sempre aberto ao lazer, à cultura, à re
flexão crítica e à manifestação e intercâm
bio de idéias. 

Maria do Carmo Santos Maggl é Bibliotecária e Diretora da Bibl ioteca Pública Infantil e juvenil de 
Belo Horizonte. 
Maria do Carmo Costa e Siiva é Bibliotecária e Chefe do Serviço de Extensão Cultural e Editoração 
da BPIJBH. 
Orllza Lima Lopes é Chefe do Serviço de Coordenação Técnico-Administrativa da BPIJBH. 
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Um Jeito Novo de Ler 

Neste artigo daremos um panorama 

da organização dos espaços e dos docu

mentos da Biblioteca Pública Infantil e ju

venil de Belo Horizonte. Destacaremos al

guns serviços prestados ao leitor, os quais 

têm permitido mediar a informação de 

maneira prazerosa e eficaz. 

. . . Na Sala de Leitura 

Os livros estão por todos os cantos: 

Sala de Leitura, Sala Vovô Felício, Gibiteca 

e Sala do Prê-Leitor. Nesses espaços en

contra-se a maior parte do acervo. 

Dentro dos padrões biblioteconô

micos de organização, todos os documen-

reni tiago pinheiro barbosa 

tos (livros, revistas, jogos, gibis, fitas de 

vídeo, etc.) são arranjados de maneira 

descontraída e atrativa para um público 

especial: crianças e jovens, num primeiro 

plano, e para adultos tambêm. Este públi

co dá um certo ar de desordem às estan

tes, já que tem livre acesso a elas - um 

dos objetivos do nosso projeto . 

Entretanto, somos conscientes do 

muito que ainda temos a fazer para que 

este público incorpore ao seu cotidiano o 

ato da leitura. Esta consciência é preocu

pação de toda a equipe da BPIJBH que, 

através de atividades variadas (oficinas, 

Hora do Conto, teatro, exposições, filmes 

e projetos como o Sábado Puxa Prosa ... ), 
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busca a aproximação do leitor/livro. .. • Na Sala Vovô Felício 
Na Sala de Leitura há, naturalmente, 

maior concentração de livros e leitores. Os Este espaço inaugurado em 1992, 

livros são organizados por classe de assun- após a doação do acervo particular do es-

tos e a mais vasta coleção é a de livros de critor Vicente Guimarães (Vovô felício), 

ficção. concentra as obras de referência (enciclo-

Aqui, os serviços de referência e de pédias, dicionários, anuários, etc.). a 

empréstimo se fazem presentes em todas hemeroteca (arquivos de recortes de jor-

as suas dimensões. Além de oferecer as nais), documentos específicos sobre ecolo-

informações gerais sobre a Biblioteca, este gia (doados pela Secretaria Municipal do 

serviço responde às perguntas sobre pro- Meio Ambiente). livros didáticos e revis-

gramações; informa sobre cursos, oficinas tas. É. a Sala de Pesquisa da Biblioteca 

e acervo; inscreve leitores; organiza as ins- Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

crições para cursos, concursos, palestras e Estudantes se revezam durante todo o 

oficinas; orienta leitores quanto à localiza- dia, inclusive aos sábados e domingos, em 

ção de livros e assuntos; agenda e recebe busca de informações para sua pesquisa 

visitas de escolas, creches e outras institui- escolar. Num trabalho diário de orientação 

ções; agenda atividades de vídeo e Hora e conscientização do significado que a pes-

do Conto; computa estatísticas diárias; quisa realmente possa ter. as bibliotecárias 

empresta livros e atende à pesquisa esco- aplicam metodologias e técnicas de pes-

lar. 

É. através dos serviços de referência e 

de empréstimo que o leitor pode estabe

lecer uma relação de confiança com a 

BPIJBH, quando ele leva dois ou três livros 

para casa. É. importante ressaltar que este 

ato mecânico de emprestar possibilita o 

diálogo com o leitor e que o condiciona

mento físico, emocional e intelectual de 

quem empresta pode interferir no proces

so. Portanto, o perfil dos profissionais que 

atendem aos usuár ios, na qual idade de 

mediadores de leitura, está norteado pela 

afetividade, pela presteza, pelo desejo de 

satisfazer e, sobretudo, pelo interesse em 

despertar no leitor a vontade de retornar à 

BPIJBH . 

Observamos ainda que, nestes três 

anos e meio, os leitores têm realmente se 

interessado pelo nosso acervo, uma vez que 

registramos um crescimento anual de inscri

ções e empréstimos. 1 

quisa, resumos ou resenhas, promovendo 

discussões sobre esta atividade com pais e 

professores. É. através deste recurso didá

tico que o aluno desperta sua curiosidade 

e complementa sua aprendizagem na esco

la, por influência de vários processos -

pr incipalmente o da leitura e escrita. 

Acreditamos numa mudança de postura 

e, como conseqüência, no surgimento 

de uma nova prática que conduza o estu

dante à leitura, ao espírito pesquisador e à 

busca de novas realidades do conheci 

mento. 

... Na Sala do Pré~Leitor 

O prazer de ler também está presen

te neste espaço acolhedor. alegre, com ta

petes e almofadas coloridas, onde os livros 

transcendem a fantasia de cada um. Os li

vros de pano fazem parte dessa brincadei

ra, assim como os brinquedos criados pe-
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• las crianças: máscaras, amarelinha, fanto

ches e bichos de papel. Os jogos de mon

tagem são os preferidos. 

A Sala do Pré-leitor tem o poder da 

magia, inclusive enfatizado em seu mobili

ário que possui estantes e mesas desen

volvidas especialmente para as crianças, 

quadro de giz e a janelinha de fantoche. 

resultando numa viagem para o mundo 

dos sonhos. 

Recentemente, nesta sala, foi oficial

mente inaugurada a Brinquedoteca da 

BPIJBH - o espaço de brincar, de promo

ver a leitura, de estimular a produção e 

recuperação de brinquedos. e de (re)criar o 

lúdico. O acervo será ampliado com doa

ções e brinquedos confeccionados pelas 

crianças, jovens e adultos. 

... Na Gibiteca 

A leitura na Gibiteca é também atra

ção para o público, especialmente coleci -

onadores. Nos quadrinhos, são percebidas 

as relações personagens/enredo, tempo/ 

espaço, além da multiplicidade de leituras 

a partir de conceitos e necessidades indi

viduais. 

Alguns recursos usados na Gibiteca 

para incentivar a leitura de livros são as 

oficinas, que podem ou não estar integra

das com as outras áreas citando, como 

exemplo, a oficina desenvolvida junto à 

Área da lmagem. 2 

A Gibiteca da BPIJBH está entre as 

maiores do país, composta por obras doa

das pelo colecionador Antônio 

Roque Gobbo. O acervo conta com apro

ximadamente 12.000 gibis, incluin- do qua

drinhos nacionais, estrangeiros e raridades 

como o Pato Donald n2 1 . 

Em 1993, a Gibiteca realizou a 1 ª 
Mostra Nacional de Quadrinhos do Centro 

de Criação e Divulgação do Quadrinho 

Nacional, com exposições, mesa-redonda 

e oficinas sobre o tema. 
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... O Tratamento da Informação 

Na BPIJBH , duas seções processam o 

tratamento da informação: a Seção de Do

cumentação e a Seção de Apoio Técnico. 

Todos os procedimentos de organização 

do acervo bibliográfico e não bibliográfico 

constituem técnicas de mediação da infor

mação ao alcance do leitor. O acervo en

contra-se em fase de organização e procu

ra-se dar um tratamento simples, sistema

tizando todo o material. 

Obedecemos a um controle bibliográ

fico que permite uma análise de seu con

teúdo através do registro, classificação 

(CDD). catalogação, indexação e divulga

ção. 

Ressaltamos que os profissionais que 

tratam da informação diversificam sua atu

ação, à medida que participam das ativi-

dades culturais envolvendo o público: ofi

cinas literárias, Hora do Conto e cursos de 

capacitação. Essa variação possibilita uma 

avaliação mais crítica e consciente na to

mada de decisões relativas ao procedi 

mento técnico. 

Portanto, na Biblioteca, o livro convi 

ve com o tratamento e com outras mani 

festações do fazer cultural, reveladas pela 

multiplicidade de atividades que a criança, 

o jovem e o adulto podem desenvolver, 

tornando o nosso espaço um lugar bastan

te agradável, onde o lema poderia ser 

Aprender e Brincar. O resultado de todo 

esse esforço é a ampliação de um uni 

verso infantil e juvenil , onde predomina 

o lúdico e que, por isso mesmo, é capaz 

de atrair também os adultos , especial 

mente aqueles que cultivam a empatia 

com o imaginário daquele universo. 

Renl Tiago Pinheiro Barbosa é Bibliotecária e Chefe da Seção de Documentação da Biblioteca Pública 
Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

NOTAS 
1 - Inscrições: 1.040 em dezembro/ 93 , 3.255 em agosto/ 94. 

Empréstimos: 648 em 1991 , 761 em 1992, 11.395 em 1993 e 22.526 
em agosto/ 94. 

2 - Ver texto Oficina de Quadrinhos , página 33. 

BIBLIOGRAFIA 
COSTA E SILVA , M. C., BARBOSA , R. T. P. Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte. ln: 

Congresso Brasileiro de Blblloteconomla e Documentação, 17, 1994, Belo Horizonte. Anais do 
Congresso Brasileiro e Latino Americano de Biblioteconomia e Documentação. Belo Horizonte: 

1994, p . 643. 
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Os Estudantes de Letras 
e O Estágio na BPIJBH 

ana beatrlz sant' ana mendes 

Estágio em biblioteca é apropriado para estudantes de Letras? 

Foi atrás desta resposta que vim para a Biblioteca Pública Infantil 

e Juvenil de Belo Horizonte e hoje, vários meses depois, já a tenho: é 

um categórico sim. 

Apaixonada pela literatura infantil e juvenil e tendo concluído pes

quisa a respeito, vim para a BPIJBH com intenções claras: a primeira, 

de conhecer melhor os Jeitores-mirins; a segunda, de aprender sobre 

a funcionalidade da pesquisa escolar; a terceira, de desaprender as 

amarras que impedem o trabalho criativo com a literatura. 

A primeira meta atingi trabalhando no balcão, fazendo emprésti

mos. Se já havia. na minha pesquisa, trabalhado com a receptividade 
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dos leitores aos livros impostos pela escola, me faltava conhecer sua 

resposta a uma situação de escolha livre. Em outro estágio, é necessá

rio dizer, não obteria esses dados, que tanto contribuem para o meu 

trabalho como professora. 

A segunda meta atingi trabalhando na Sala Vovô Felício - a Sala 

de Pesquisa. Se, como professora, conhecia as falhas do aluno, como 

estagiária da Sala de Pesquisa, pude conhecer as falhas dos professo

res - desde a falta de um roteiro, até a exigência de dados impossí

veis de serem encontrados. 

A terceira meta, bem, é especial. O estágio na Biblioteca Pública 

Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, todo ele, vem me proporcionando 

o aprendizado do entrelaçamento entre a literatura e as outras artes. 

Seja na participação ou promoção de oficinas, estou me descobrindo 

ser criador, o que está sendo possível em função do projeto de ação 

cultural aqui desenvolvido - um projeto inovador e abrangente e que 

vem sendo reconhecido pelos profissionais da educação e de outras 

biblio-tecas. 

O estágio na BPIJBH deve ser ótimo para estudantes de 

Biblioteconomia mas, tenho certeza, para estudantes de Letras, é ain

da mais. 

Ana Beatriz Sant' Ana Mendes é Estudante de Letras na PUC/MG, Professora 
Primária e Pesquisadora na área da formação do leitor e da escrita de pacien
tes psiquiátricos e estagiária da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Ho
rizonte. 

NOTA DA EDITORAÇÃO 
A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte oferece 

estágio remunerado para estudantes das áreas de Biblioteconomia, 
Letras, Publicidade e outras. Para isso, os interessados devem se diri
gir à Seção de Concursos do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração/PBH. Outra forma é o estágio 

supervisionado - não remunerado - solicitado pelas universidades de 

todo o país. 
Nossa preocupação básica pressupõe que os estagiários tenham 

uma visão global da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Hori

zonte, passando por todos os seus setores, incluindo as atividades de 
extensão cultural. Os estagiários cumprem uma carga horária equiva

lente a meio período de trabalho, atuando, eventualmente, nos finais 

de semana. 
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BPIJBH ~ Serviço de Extensão 
Cultural e Editoração 

maria do carmo costa e silva 

1 - Introdução 

Através de uma abordagem geral, 

apresentaremos o Serviço de Extensão 

Cultural e Editoração: sua concepção, seus 

objetivos, atividades e a stia relação com 

os Programas da Secretaria Municipal de 

Cultura/PBH. 

2 - Concepção 

O significado da palavra extensão in

dica o sentido e a dimensão deste Servi

ço. Ele comporta toda a dinâmica cultural 

da BPIJBH, traduzida pelo conjunto das 

suas atividades culturais, seja no âmbito de 

seu espaço físico ou em outros momentos: 

praças, escolas, creches, sucursal, eventos 

e outros. 

No organograma da BPIJBH, o Servi

ço de Extensão Cultural e Editoração sub

divide-se em duas seções: a Seção de 

Documentação e a Seção de Pesquisa e 

Seleção. 

A Seção de Documentação desempe

nha as tarefas de selecionar, registrar, clas

sificar, indexar e divulgar os documentos 

(livros, periódicos, filmes, brinquedos, etc.) 

do acervo da Biblioteca. É um trabalho que 

possibilita a recuperação da informação. 

A Seção de Pesquisa e Seleção in

cumbe-se de estudar a literatura (livros e 

autores) brasileira e estrangeira. Desse tra-

balho resultam os cursos, as oficinas, as 

resenhas, os Cadernos Bi(bli)ográficos pu

blicados na Revista RELEITURA e outros. 

Pode-se dizer ainda que ambas se 

completam no tratamento que se dá à in

formação. 

O trabalho de Editoração ocupa um 

lugar de destaque, na medida em que 

produz e edita as Revistas LER-0-LERO, 

destinada ao público infantil e RELEITURA, 

destinada ao público adulto. 

Além das Revistas, realiza a produção 

de peças gráficas (folders, marcadores de 

livros, cartazes) utilizados amplamente na 

divulgação e marketing da instituição. 

3 - Objetivos 

Os objetivos do Serviço de Extensão 

Cultural e Editoração são os mesmos pro

postos para a BPIJBH, no seu projeto origi

nal, os quais transcrevemos abaixo: 

Com relação ao público infantil e 

juvenil, os objetivos específicos da 

Biblioteca serão: 

a) colocar à disposição de crianças e 
jovens um acervo de livros e de documen

tos variado e atualizado; 

b) desenvolver em seus usuários o inte

resse constante pela arte e pela informação; 

c) desenvolver em seus usuários as 

habilidades para a pesquisa; 

d) colocar à disposição de crianças e 
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jovens atividades culturais diversas, que os 

tornem melhores leitores do mundo e 
melhores comunicadores de suas próprias 

idéias e vivências . 

Com relação ao adulto, seus objetivos 

serão: 

a) como centro de formação, desen

volver, sistematicamente e em diversos 

níveis, atividades de reflexão e estudo sobre 

as questões ligadas à produção cultural para 

crianças e jovens (em especial, o livro); 

b) criar e manter um centro de docu

mentação sobre as questões atinentes à 

produção cultural para crianças e jovens 

(em especial, o livro); 

c) criar e manter um centro de avalia

ção/seleção para crianças e jovens; 

d) oferecer subsídios para o redimen

sionamento de programas editoriais e po

líticos de produção cultural e de livros para 

crianças e jovens ; 

e) criar programas especiais de cola 

boração com as bibliotecas escolares mu

nicipais e, se possível, com as demais in

teressadas.• 

A equipe multidisciplinar e poliva

lente (bibliotecários, publicitários, atores , 

especialistas em literatura e vídeo, conta

dores de histórias, entre outros) permite 

que a BPIJBH atue dentro de uma varieda

de de ações. 

4 - Atividades 

4.1 - Atividades Permanentes 

As Atividades Permanentes compor

tam o empréstimo de livros, a resposta à 

consulta , a indicação de livros, a recepção 

de visitas de escolas e instituições afins: é 

o trabalho de Referência comum às biblio

tecas públicas 

4.2 - Atividades de Promoção 
de Leitura 

As Atividades de Promoção de Leitu

ra incluem o empréstimo de livros, Hora 

do Conto, oficina de iniciação ao teatro , 

oficina de vídeo, oficinas de produção de 

textos , oficinas de arte - trabalho com 

possibilidade de ser desenvolvido diaria

mente. 

4.3 - Atividades de 
Programações 

As Atividades de Programações são 

as exposições, oficinas variadas , encontros 

com autores, lançamentos de livros e das 

publicações da BPIJBH, espetáculos teatrais 

e musicais - programações mensais pro

postas pela equipe da Biblioteca. 

4.4 - Atividades de Extensão 

. Biblioteca e Escola 

A BPIJBH - normalmente atendendo a 

convites - participa de programações com 

a Hora do Conto, cesta-estante (cesta com 

livros diversos) , vídeo comentado em es

colas da rede pública e particular. 

Bibliotecas e Creches (idem) 

. Biblioteca no Morro (Papagaio) 

. Biblioteca na Praça (da Liberdade) 

Este projeto acontece a cada primei -

ro domingo dos meses compreendidos 

entre março e setembro, tendo como uma 

das metas a captação de público. Inclui a 

Hora do Conto, teatro , livros e oficinas. 

. A BPIJBH no Calendário Cultural da 

Rua da Bahia , Projeto Rua da Bahia 

Viva 

. Intercâmbio entre bibliotecas 
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• . Supervisão de estágios (Universida

des) 

. Supervisão e implantação de biblio

tecas (Projetos específicos da Secreta

ria Municipal de Cultura/Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte 

. Participação nos eventos culturais da 

Secretaria Municipal de Cultura/Pre

feitura Municipal de Belo Horizonte 

. Outros 

5 - BPIJBH e SMC/PBH 

A Biblioteca Pública Infantil e 

juvenil de Belo Horizonte, unidade exter

na da SMC/ PBH - organiza seus projetos 

tendo em vista os Programas da SMC a 

seguir : 

Programa 1 - Infra-Estrutura 

Programa 2 - Produção Editorial e Re

flexão 

Programa 3 - Cultura e Políticas So-

ciais 

Programa 4 - Apoio à Produção, 

Capacitação e Difusão 

Programa 5 - Memória e Patrimônio 

Programa 6 - Reorganização Admi

nistrativa e Recursos Humanos . 

6 - Conclusão 

Com a intenção de tornar pública a 

ação cultural da BPIJBH , através da descri

ção do Serviço de Extensão Cultural e 

Editoração, concluo este artigo acreditan

do ter passado a visão de uma biblioteca 

pública verdadeiramente aberta à partici

pação de todos. 

Maria do Carmo Costa e Silva ê Bibliotecária e Chefe do Serviço de Extensão Cultural e Editoração 
da Biblioteca Públ ica Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
• CUNHA . Maria A nton ieta Antunes. Projeto de criação da BPIJBH. 1991. 

OI] @ @ @ @ @ RELEITURA, OUT/NOV/DEZ-94 



BPIJBH: 
prosa ilustrada 

denlse werneck 

Com uma localização privilegiada, a Biblioteca Pública Infantil e 

juvenil de Belo Horizonte traz histórias em seu endereço. Bairro 

Santo Antônio. Carangola, 288. Extensão da Rua da Bahia - palco da 

vanguarda efervescente de outra época, cujo fomento da produção só

cio-cultural por parte de artistas, intelectuais, escritores e políticos, 

vem projetando o pensar e o agir do povo mineiro, transcendendo 

limites do espaço-tempo, registrando resultados nas páginas do Bra

sil e do mundo. 

Por esta justificativa atemporal, a BPIJBH integra o Pro)eto Rua 
da Bahia Viva da Secretaria Municipal de Cultura, em consonância 

com sua proposta de atuação no que diz respeito à revitalização das 

manifestações culturais e artísticas e à instalação/manutenção de pon

tos de reciclagem e lazer. 

Além de 500m 2 , caracterizados pela decoração colorida, moder

na e adequada ao melhor atendimento dos usuários, o clima informal 

e aconchegante da Biblioteca completa o lugar, viabilizando o desen

volvimento de um trabalho direcionado, essencialmente, ao público 

infantil e juvenil. Por isso as almofadas, tapetes, conjuntos de mesas 

e estantes baixas, convenientes aos pré-leitores; ou as divisórias mó

veis, permitindo a formação de infinitos novos espaços - como alu

são aos joguinhos de encaixar, tijolinhos, pontes e torres de toda in

fância. 

As Salas de Leitura, Exposição, Vídeo, Vovô Felício, o Teatro 

Maria Clara Machado e a Gibiteca - enfim, toda a área interna da 

BPl)BH distingue-se pela padronização de sua pintura e mobiliário em 

tom pastel. Uma indispensável organização (o acervo encontra-se dis

posto segundo critérios biblioteconômicos e a partir do aproveitamen

to inteligente de recursos) conjuga-se às peculiaridades de cada ambi

ente: soluções eficientes para os usuários + condições favoráveis ao 

desempenho de funções, aliados à harmonia visual da Biblioteca. 

A Equipe de Editoração e Markering tem sido responsável pela 

instituição e posicionamento da imagem-BPl)BH, cuja preocupação 
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com cada elemento formador de identidade converte para um deno

minador ünico: a (in)formação. 

Todo nível de atendimento ao püblico (consider.;rndo a gama de 

atividades promovidas por nossos especialistas em literatura, 

biblioteconomia, publicidade e propaganda, teatro, vídeo, cinema e 

artes), ainda que interativo/multidisciplinar tem, na informação, supor-, 

te para a concepção dos projetos de ação direcionada. E.m outras pa

lavras ... palavra e imagem, ora numa oficina, ora nas instalações da 

Sala de Exposição ou produções literárias da Biblioteca, refletem in

formação - nosso produto principal. Produto e resultado, já que em 

todo processo comunicacional, há troca, intercâmbio de idéias entre 

emissores e receptores. 

Através dessa ótica, cada usuário é percebido como receptor, 

beneficiado pela relação DE.MANDA ATE.NDIME.NTO -

(IN)FORMAÇÃO - SATISFAÇÃO. Mas também, como emissor, uma 

vez que a instituição se beneficia da experiência, prática e potencial 

de cada indivíduo. Constante, cíclica, essa simbiose busca ser invariá

vel. O que varia são as intenções, o püblico-alvo e a criatividade. 

Isso diferencia, por exemplo, uma oficina de origami de um se

minário de musicoterapia; visitas orientadas a escolas de cursos de 

capacitação; as Revistas RELEITURA e LER-0-LERO da Brinquedoteca. 

A Idéia é a Idéia 

INTE.NÇÕE.S: atender às demandas reais dos usuários e/ou criar e aten

der às demandas emergentes de usuários atuais e futuros. 

PÚBLICO-ALVO: satisfazer, preservar e ampliar o nümero de usuários. 

CRJATIVIDADE.: o como, o quando e o onde da informação. 

Planejar a promoção e divulgação da Biblioteca Püblica Infantil e 

juvenil de Belo Horizonte: pensar específico sobre um agir concreto. 

Qual evento, programação mensal, projeto irá atender ao püblico tal, 

faixa etária x, com essas e aquelas expectativas. E., entre mültiplas 

opções (mala-direta, convites, parcerias, jornal, rádio, TV ... ) definir a 

mais adequada ou um conjunto delas. 

A propaganda deixou de ser a alma do negócio há décadas! A 

verdadeira alma do negócio é o Marketing, que inclui a publicidade 

como um dos caminhos para se atingir o posicionamento ideal de pro

dutos (serviços) ou de uma imagem institucional. Incrustar na mente 

de eventuais consumidores (usuários) todos as vantagens que os ser

viços da BPIJBH agregam: isso é informação pura, mas com planeja

mento lapidado. 

Levar nosso trabalho à comunidade pressupõe conferir à mensa-
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gem credibilidade, incorporando a face, a marca da Biblioteca à divul

gação dos serviços prestados. Toda essa prosa vem ilustrada pelo 

mesmo jeito informal, imparcial e bem humorado de Biblioteca 

Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

A criança e o adolescente (ou todo possível segmento de usuári

os) tem compreensão, experiência e desejos próprios. Por isso, cuida

dos com a linguagem, recursos visuais, áreas de interesse e 

abrangência da informação que se objetiva transmitir norteiam quan

do da escolha de cartazes coloridos, colagens, painéis, anúncios na 

mídia, etc. 

Focalizando o público infanto-juvenil e a programação da 

Biblioteca, trabalhamos no sentido de oferecer uma (in)formação com

plementar, excluindo o didatismo, respeitando e incentivando a liber

dade de expressão. Também sob esse prisma. a divulgação por pan

fletos informativos, a decoração mutante da BPIJBH, temas de exposi

ções, textos da LER-0-LERO se apresentam como formas alternati

vas de publicidade - matreiras, inovadoras e insólitas - semelhante 

ao universo a que se destinam. 

Para adultos, escolas, entidades, etc, o processo de criação se 

repete, guardadas as especificidades de cada caso . 

Como Vender Nosso Peixe 

As teorias de Marketing apontam 4 direcionamentos 

embasadores das relações mercadológicas: Produto, Preço, Promoção 

e Pontos de Distribuição (4 Ps). 

Para a Biblioteca, a associação é simples e direta: 

Produto: prestação de serviços variados que vão desde o em

préstimo de livros, passando por sua programação fixa e mensal até 

atividades externas em feiras, congressos, praças, entre outras. 

Preço: os serviços são oferecidos à comunidade sem ônus de 

qualquer espécie. Entretanto, doações espontâneas têm contribuído 

para ampliar e reciclar nosso acervo. 

Promoção: divulgação institucional da BPIJBH e de suas ativida

des. 

Pontos de Distribuição: além de nosso próprio espaço e da 

Biblioteca Comunitária Santa Rita de Cássia (sucursal da BPIJBH), todos 

os locais onde levamos nosso trabalho . 

E.sse paralelo aproxima o negócio empresarial da instituição pú

blica e não deixa de ser uma situação recompensadora para quem 

oferece serviços e recebe muito mais em troca, vivendo uma gigan

tesca relação mercadológica onde os envolvidos - Secretaria Munici-
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pai de Cultura/PBH, BPIJBH e seu quadro de pessoal, parcerias públi

cas e privadas, usuários - todos experimentam oportunidades de sa

tisfação pessoal (sinônimo de lucro). 

Em 95, completaremos 4 anos. Passo a passo, vivenciamos nos

so Projeto de Criação e renovamos compromissos diariamente, com 

a tenra idade dos idealistas e sonhadores. A Biblioteca é uma história 

com princípio, meio e festa. Sempre. 

Sempre festa. 

Denise Werneck é Publicitária e Consultora da Equipe de Editoração e 
Marketing da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de B.elo Horizonte. 
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CAD~RNOS Bl(Bll)OGRÁf 1cm-i 

Ana Raquel: 
pintando e bordando 

bernadete patrus ananlas pothakos 
llza matlas de sousa 

Quem vê Ana Raquel tem a impres

são de estar diante de uma criança explo

dindo vida e alegria. Sua fala não esconde 

a ânsia de entrega ao leitor: desejo de co

municar-se além das imagens. 

Formada pela Escola de Belas Artes 

da UFMG, realiza um trabalho de ilustra

ção de livros de literatura infantil que re

vela uma ótica não convencional do 

mundo, fugindo dos modelos estereoti

pados da mídia, consagradores de uma 

visão idealizada da infância. A 

extroversão é a marca da atitude estéti

ca que parece fundar a sua produção ar

tística. O seu desenho ultrapassa o 

establishment, vertendo o texto em pa

lavras para o traçado de figuras humanas 

desobedientes à norma do bom gosto 

estético. A autora não releva da 

assimetria, da desarmonia de traços. Para 

ela, não existe a perfeição enquanto ex

pressão pura. O modelo humano do qual 

abstrai o seu desenho elege a orelha de 

abano, os sutis estrabismos, o nariz de 

batatinha, as meninas bolotas - sem pre

conceitos. 

Em 1950 nascia Ana Raquel em 

Pitangui, pequena cidade do interior de 

Minas, onde morou até os quatro anos. A 

terra natal é, para ela, muito mais do que 

um simples retrato na parede. De lá ema

nam figuras e paisagens que norteiam o 

seu traço artístico, herança do pai que, 

embora tenha sensibilidade de artesão, não 

queria que ela fizesse do desenho o seu 

meio de vida. Segundo Ana Raquel, sua 

família está repleta de artistas não assumi

dos, talvez pela concepção preconceituosa 

de que arte é vadiagem. No entanto, ela 

vai construindo para si mesma o seu pro

jeto artístico. Uma concretização disso foi 

o enxoval dos filhos, todo feito à mão. 

A costura e o bordado associam-se ao 

trabalho da desenhista. A ilustração infantil 

terá um funcionamento de bordado. Mu

lher que fazia bordados, Ana Raquel exe

cuta no papel o que realizava no tecido. 

Agulha e linha, pincel, tintas e cores cons-
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tituem a matéria-prima da bordadeira/ilus

tradora. Texto/tecido à mão, a ilustração 

da autora faz arte do detalhe, da delicade

za do ponto ajur. do ponto paris . Paciên

cia, meticulosidade, olhar arguto que atra

vessa a tela/página do livro fazem a sua 

versão feminina do mundo, dos seres e 

das coisas . 

Comenta que se tivesse ficado em 

Pitangui, talvez tivesse feito concurso para 

o Banco do Brasil, conforme lhe aconselha

va o pai que, afinal, arte não dá camisa pra 

ninguém. Contudo, as malas artes conta

minaram-na de tal modo que a sua casa 

foi, num determinado momento, o lugar 

da produção estética, o ateliê de costura 

da tia habilidosa e da mãe estilista criativa, 

muito embora ela não se considere boa dona 

de casa. O fato é que a necessidade de criar 

com as mãos sempre a movimentou. 

Saiu da escola em 72 , casou e foi 

morar em obras, nas cidades de Belém e 

Macapá. Nessa época não trabalhava. An

tes de ser ilustradora, viveu nesse univer

so familiar. Rememorando esse tempo, diz 

que tinha sensação de solidão em Macapá. 

Era um fim de mundo. Recebia os jornais 

com dois dias de atraso. As comunicações 

eram dificultadas, pois não existia ainda a 

EMBRATEL. O único livro de literatura que 

encontrou lá foi O pensamento selvagem, 

de Lévi-Strauss . que confessa não ter en

tendido muito bem . Em Belém, leu 

Decamerão (contos) de Boccaccio. Confi

gu ra-se , assim . leitora de aventuras da 

imaginação e de estudos de interesse an

tropológico. 

Nessa tentativa de organização da 

memória, Ana Raquel lembra que sempre 

observou as regiões onde morou e as pes

soas que encontrava . Enchia-se de ima

gens. de cor. 

Para ela, as aventuras infantis ~ão im

portantes na criação do presente e do fu

turo. Como as crianças. viaja nas coisas, no 

contato com a terra. Mineira. inspira-se 

nos lugares da infância. Não só nos luga

res. Também nas pessoas. A tia costureira 

que morava com a família quando era me

nina influencia os seus desenhos até hoje. 

Está presente no corte da roupa, na costu

ra dos ombros e . da calça jeans de seus 

personagens. 

Fez o curso primário no Santo Tomás 

de Aquino, colégi·o de elite. Depois foi 

para o Helena Guerra, onde recebeu estí

mulos , uma visão das coisas diferente. 

Pôde fazer uma reciclagem dos valores da 

família, do interior. As suas idéias políticas 

mudaram a partir de sua experiência edu

cacional nesse colégio. Na época, era ca

pelão o Padre Ozanan, figura das mais co

nhecidas da adolescência belorizontina dos 

anos sessenta. 

Ana Raquel extravasa lembranças. 

Quando voltou do norte para Belo 

Horizonte, sentia-se absolutamente aliena

da. Passava dias com um papel branco na 

mão sem conseguir fazer um traço. Uma 

experiência dolorosa. lembra. Aos poucos, 

o medo do papel foi se esvaindo e a artista 

começa a expressar-se . A princípio, só 

horror, confessa . Ficara oito anos sem de

senhar. Depois. o encontro consigo mesma 

e a certeza de que faria do desenho o seu 

meio de vida. 

1980 - algo novo acontece com Ana 

Raquel. Dividida entre os saberes e afaze

res femininos e o desejo de profissio 

nalização de sua arte, procura lojas de de

coração a fim de mostrar projetos de cor

tina. Esses aparentes descaminhos condu

zem-na às editoras. 

Na Miguilim, que começava a editar 
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livros, Ana Raquel estréia como ilustrado

r a: Festa no céu, de Joel Rufino dos 

Santos. Fez o layout em uma semana. Nes

ta época, não sabia o que era uma boneca 

de livro. Raquel Kopit ensinou-lhe a mon

tagem . No curso de Belas Artes, artes grá

ficas foi uma noção rápida em poucos me

ses. 

Não tinha muita consciência do seu 

trabalho em Festa no céu, da relação da 

imagem com o texto. Foi num curso de li

teratura infantil, com Maria Antonieta 

Antunes Cunha, que aprendeu a avaliar o 

próprio trabalho , tomando mais contato 

com a área. Simultaneamente, conhecia 

Santuza Abras, com quem faria a Coleção 

Tererê, também pela Miguilim. Em t 981 , 

o primeiro prêmio, do Instituto Nacional 

do Livro. 

Ana Raquel estava lançada no difícil 

mercado da arte da ilustração. Com suces

so! Isso chamou algum trabalho, mas que

ria abrir novos horizontes de inspiração. 

Em 1983, uma viagem à Europa para 

a Bienal Internacional de Ilustradores Infan

tis de Bratislava traz-lhe novas cores, no

vas imagens. Chegou a Amsterdã na Se

mana do Livro Infantil. Seus olhos se en

cheram de aquarelas que trouxe para o 

Brasil , gravadas na memória. Seu desenho 

se soltou ainda mais. O resultado está em 

Se as coisas fossem mães, de Sylvia 

Orthof e Fogãozlnho, de Frei Betto e 

Maria Stella Libânio Christo: traço solto, 

denso e sem contorno. Crescia a sua inti

midade com o papel e com a mancha 

como forma de impressão. 

Ana Raquel expressa uma convicção: 

o desenho é a única coisa que sabe fazer e 

por que tem paixão. A sua demanda pela 

profissionalização da arte não adviria de 

uma transgressão ao desejo do pai? Afinal, 

passou a viver de arte, pintando e bordan

do ... Na época da ditadura, só fazia livros 

infantis - e sobrevivia. 

Rebelde? Comenta que os filhos Daniel , 

de 15 anos e Pião, de 19, não dão o mesmo 

trabalho que ela na adolescência. As diferen

ças entre pais e filhos parecem ter diminuí

do, assinala Ana Raquel, irmã mais velha 

entre sete, e de um tempo em que ainda se 

discutia virgindade. 

Não sabe ao certo quantos livros tem 

publicados. Acha que é algo em torno de 

50. Queixa-se do ritmo de trabalho, que a 

obriga a fazer numa semana o que gosta

ria de fazer em um mês. O detalhismo da 

estilista e bordadeira desencadeia nela a 

necessidade de bordar os desenhos. Criti

ca severamente alguns de seus trabalhos e 

atribui a má qualidade deles também à 

pressa editorial. 

A reconstituição da memória que ela 

faz revela esse gosto do bordado. Borda 

não só o desenho, mas também as 

rememorações, o pensamento, a vida. 

Retorna sempre às imagens da infância. 

Quando menina, gostava de ver a goteira 

cair do telhado de cabeça para baixo: via

java num buraco de fechadura, fazia toma

das de cena incomuns e brincava com pa

lavras estranhas. No especial da escola, lia 

o cartaz que dizia preço único sem o acen

to na proparoxítona. Viajava nos possíveis 

significados da expressão preçounico. 

Mais tarde, conheceria a palavra 

palimpsesto. Contagiou-se com o mistério 

e os sentidos secretos deste termo. Apro

priou-se dele , encheu-o de imagens e 

brinca com ele até hoje, quando mergulha 

na criação. 

Ana Raquel revela admiração por ou

tros artistas. Considera o trabalho de 

Angela Lago sutilíssimo. Sublinha que não 
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tem ciúmes nem é competitiva. Entretan

to, quando vê um trabalho bom fica com 

vontade de ter criado aquilo. Ciosa do que 

faz. ao entregar um trabalho seu, fica igual 

galinha que perdeu os pintos, enuncia 

irreverente. 

Entre os processos de desenho e ilus

tração, o que domina mesmo é a aquare

la. Ultimamente, tem feito muita colagem 

e usado a técnica do pastel. Diz que, às 

vezes, tem a nítida impressão de que nun

ca soube desenhar. Eu crio, eu interpreto 

e no fim me expresso muito bem, afirma, 

irônica e divertida. Confessa que já ilustrou 

textos sem gostar deles. Não sabe, porém, 

o que a faz gostar de um texto. O anúncio 

disso é quando sente um arrepio durante 

a leitura ... O arrepio maior até o presente 

momento foi com O jardim dos animais, 

de Ronald Claver. 

Com o mesmo empenho da luta pelo 

espaço pessoal e profissional, defende a 

profissionalização do ilustrador. Tem-se 

batido pela co-autoria até mesmo na justi

ça, onde recebeu o reconhecimento de 

sua co-autoria do livro A bonequinha pre

ta, de Alaíde Lisboa de Oliveira. Não se 

preocupa tanto com o dinheiro quanto 

com o respeito pelo seu trabalho. 

Esse percurso artístico mostra-se um 

modo de resistência, um confronto de po

sições com a v ida, a sociedade, as nor

mas. Isso leva a autora a uma identificação 

com o não estabelecido, com o que ques

tiona e transgride, com o lado marginal da 

vida. 

Além dos trabalhos citados, Ana 

Raquel desenhou e ilustrou textos de 

Eliane Ganem, Ana Elisa Gregori, Elvira 

Vigna. Roberto Duarte, Maria Lúcia Godoy, 

Ronaldo Simões Coelho, Vivina de Assis 

Viana, lsis Valéria, Sylvia Orthof, 

Hildebrando Pontes Neto, Lygia Camargo, 

Ruth Rocha, Terezinha Alvarenga, Lúcia 

Pimentel Góes, Kenneth Albernaz e 

Paulinho Tapajós. 

Do espaço doméstico para o espaço 

público, houve a transformação da mulher, 

da artista e profissional. Ana Raquel im

põe-se o direito de escolher. A busca de 

manifestar livremente desejos e necessida

des levou-a à superação de estereótipos 

femininos e sociais. O seu discurso trans

bordante aponta para isso. Ironizando a 

tradição familiar, refere-se ao companhei

ro atual como meu concubino Guilherme. 

É a afirmação de outro direito - o direito à 

palavra ousada, libidinosa. 

Bernadete Patrus Ananlas Pothakos é Especialista em Literatura Infantil e juvenil e Consultora da 
Equipe de Pesquisa da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 
llza Matias de Sousa é Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo sido Con
sultora da Equipe de Pesquisa da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte até 1993. 
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Exitem Informações ... 
.... e Informações 

valérla ayres magalhães 

Esse artigo pretende abordar a informação como uma ferramenta 

mercadológica, um recurso estratégico à disposição de bibliotecas, a 

fim de adquirir vantagens competitivas. A sugestão do título acima 

surgiu da necessidade de se aprimorar a percepção de formas de uso 

da informação. 

No mundo atual, o mercado se apresenta altamente segmentado 

e mesmo turbulento. Isso não é diferente para instituições 

propagadoras da informação. Com a globalização da economia e a 

emergência de um consumidor ativo e exigente, a importância dos 

recursos informacionais é instrumento para o conhecimento do mer

cado, o que se torna um fundamento para o desempenho e sobrevi

vência das mais distintas organizações. 

Quando pensamos em bibliotecas e informação. imediatamen

te associamos a idéia de acervo, processamento técnico ou ainda 

auxílio aos usuários. Nessa área, talvez até mais que em outras 

empresas, a participação do público é primordial para o aprimora

mento contínuo do negócio. É nesse sentido que se situa a preo

cupação em encarar a informação também de uma forma diferen

ciada . É visto que não é possível desmerecer, de forma alguma, o 

trabalho intensivo que envolve a disseminação da informação em 

bibliotecas. 

Uma biblioteca tem uma arma poderosa em suas mãos: o públi

co/usuário e o número de informações sobre ele. É exatamente aqui 

que precisamos considerar que existem informações ... e informações. 

O negócio da BPIJBH pode ser definido como informação, o que 

permite uma visão ampla, em função de sua própria característica de 

se apresentar como um centro cultural. 

Na Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte, o uso 

da informação como um recurso estratégico é uma busca incessante 

da Equipe de Editoração e Marketing, para desênvolver suas metas e 

estratégias e se voltar para seu público, buscando maximizar a satis

fação das necessidades e desejos daqueles. Existe uma preocupação 
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sistemática em analisar o que o mercado pede, bem como em agre

gar valores ao fluxo de informações, buscando captalizar o maior nú

mero de dados para gerenciar esse processo. 

Mais que analisar esse mercado, nos preocupamos em usar a 

informação para estarmos voltados para ele - mercado - e para 

nosso público/usuário - queremos saber quem é ele, o que pensa, 

onde está, o que deseja, o que faz e como faz, entre outras coisas. 

Surge, assim, uma idéia deturpada: se a BPIJBH lida com o pú

blico infantil e juvenil, fica mais fácil desenvolver esse processo. A in

coerência dessa hipótese está no fato de que, por menor ou mais sim

ples que possa ser uma instituição, uma infinidade de públicos influen

ciam direta ou indiretamente seu ambiente. 

Há de se desvincular a consideração apenas a usuários ativos. 

Na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, uma pes

soa que faz uso do acervo uma única vez na vida tem igual ou 

maior importáncia que aquele que vem sempre; e maior cuidado é 

destinado àquele que nunca usou este espaço, pois aí pode estar 

um consumidor potencial de nossos serviços. Ao se falar em infor

mação e cultura, perde-se de vista o número de pessoas que po

dem se beneficiar do nosso espaço e atividades nele oferecidas. É 

comum brincarmos que de O a 100 todos podem vir, que encon

trarão o que precisam ou gostariam de receber. 

Vários segmentos da sociedade são explorados pela BPIJBH, 

se enquadrando como público, desde as crianças e jovens até adul

tos ligados ao nosso negócio. Sem nos limitarmos radicalmente a 

eles, podemos citar alguns dos grupos, para os quais destinamos 

horas de análise e percepção do que mais podemos lhes proporci

onar: 

- Crianças, jovens e adultos; 

- Educadores - escolas, creches, instituições afins , professores, 

pedagogos e arte educadores; 

- Editoras, autores e ilustradores; 

- Bibliotecas e bibliotecários; 

- Imprensa em geral; 

- SMC/PBH e outros órgãos governamentais; 

- Comunidade local, associações; 

- Artistas; 

- Público interno - nossa equipe multidisciplinar, profissionais 

que aqui desenvolvem atividades. 

Tendo um detalhamento desse público, caminhamos para os re

cursos informacionais e o uso destes como estratégia. 

Existe um projeto em desenvolvimento na Biblioteca Pública 
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Infantil e juvenil de Belo Horizonte respaidado pelo Sistema de Infor

mação de Marketing (SIM) , que objetiva administrar a informação, ge

rando novas ou diferentes utilidades para ela. 

O Uso do SIM na BPIJBH 

Nesses três anos e meio, a Biblioteca vem ampliando sua ação 

sensivelmente. Mesmo assim , com uma análise superficial, é sabida a 

necessidade de sempre estar ampliando mais ainda a familiaridade 

desse espaço. 

E, definitivamente, isso será alcançado, percebendo-se o que o 

mercado quer, o que ele fornece, o que o público deseja e do que 

precisa. 

Nós queremos e precisamos encantar nosso público e fazê-lo ati 

vo, capaz de discernir e agir a partir de nossas propostas. Inicialmen

te , para atingi-lo , informávamos sobre as atividades permanentes e 

programações mensais - ora no próprio espaço interno (com material 

produzido à mão) , ora de boca em boca e, eventualmente, na mídia. 

Com o aumento da demanda isso se tornou insuficiente, pois precisá

vamos não só de atingir um público mais amplo, como também ter 

um retorno sobre a eficácia daquela comunicação e da real participa

ção das pessoas e ainda suas impressões. 

Foi preciso, então, definir uma forma de gerenciamento da infor

mação, usando-a sistematicamente para conhecer e analisar os públi

cos da Biblioteca, o contexto ambiental em que ela se insere e as ten

dências desse mercado, dando um suporte não só para a Diretoria 

mas, também , para toda a equipe. A abordagem do Sistema de Infor

mação de Marketing simboliza aqui a análise e interpretação sobre as 

necessidades de informação da equipe da BPIJBH para desenvolver 

suas metas. 

O SIM permite um exame dos ambientes que influenciam ou são 

influenciados pela BPIJBH, sendo um sistema de estudo de informa

ções mercadológicas a serem usadas no planejamento de Marketing, 

suprindo não só a Biblioteca de um modo geral, como também a 

Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Belo Horizonte, quando 

necessário. 

O processamento do SIM na BPIJBH inicialmente se dá buscando 

obter informações e repassá-las, englobando análise das informações 

internas e análise de pesquisas (sobre público, mercado, serviços de 

interesse, concorrência e instituições afins , por exemplo) . 

Para ser mais exata, a importância do estudo e usos sistemáticos 

da informação, como ferramenta de Marketing, na Biblioteca Pública 

RELEITURA, OUT/NOV/DEZ-94 @ @ @ @ @ ~ 



Infantil e juvenil de Belo Horizonte é incorporada a todo o processo 

de integração entre o que se pretende propor - mesmo a nível de 

atividades específicas - e a quem se intenciona dirigir. Por exemplo, 

quando um usuário utiliza nossos serviços - cursos, seminários, acer

vo ... - lança-se no computador informações de interesse para um pla

nejamento futuro. Dados como atividades que costuma participar, 

áreas de interesse e aspecto profissional auxiliam no delineamento do 

perfil desse usuário e, futuramente, várias pesquisas podem ser reali

zadas, propiciando uma ação seletiva e direcionada, de forma que pos

samos saber o que esse usuário quer e oferecer a ele. Convém frisar 

que esta informação é multilateral, fluindo entre vários canais, sem es

tacionar no espaço da Biblioteca. 

Além do estudo do consumidor, é possível acessar o SIM, por 

exemplo, por meio de relatórios internos desenvolvidos para assesso

rar interesses da equipe, informando sobre as atividades e sua avalia

ção, ou ainda, em pesquisas que apresentam repercussão sobre os 

serviços relacionados com o negócio, imagem institucional da BPIJBH, 

estruturação da informação e seus fluxos, etc. 

Estamos começando a caminhar, pois temos consciência da am

plitude de adoção de tal sistema. Mas em um primeiro momento, já 

foi adquirida, em vários níveis, uma aceitação dessa nova forma de 

uso da informação, buscando suprimentos para a elaboração de estra

tégias mercadológicas. · Além de estarmos proporcionando o 

direcionamento dos esforços promocionais e de propaganda, com o 

SIM estamos estabelecendo um canal de comunicação permanente 

com nosso público e com o mercado. E isso é o mais urgente: que 

eles saibam o que fazemos, como fazemos e que fazemos para 

favorecê-los e atendê-los, sempre. E que nós, cada vez mais, possa

mos conhecê-los e nos voltarmos para eles. 

Valérla Ayres Magalhães é Publicitária, Especialista em Administração de 
Marketing e Consultora da Equipe de Editoração e Marketing da Biblioteca Pú
blica Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 
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Produzir Aquilo Que Quero ... 

roberto carlos ramos 

A nossa proposta primeira é trabalhar jovens, recebendo informações que auxili-

com a criança e o adolescente e fazê-los amem sua formação psicossocial, têm mai-

felizes. Através da fantasia combinada à ores condições de se tornarem adultos ca-

realidade queremos proporcionar o encon- pazes de assumir posturas críticas e, funda-

tro do público consigo mesmo. mentalmente, reformuladoras diante de sua 

Nas oficinas de criação, a liberdade e realidade. 

a criatividade devem pautar o ambiente: São várias as atividades e oficinas que 

nada de cobranças ou rótulos além das as- possibilitam esta relação simbiótica, de 

pirações próprias dos participantes. avanço ao campo lúdico, formação intelec-

Acreditamos que a criança, por exem- tual e conquista da cidadania entre a 

pio, formula conceitos segundo sua expe- BPIJBH e seu público: Oficina de 

riência e percepção. Cada criança elabora, Xilogravura, Literárias, Criação de Bonecos, 

a seu tempo, as transformações do seu de- Origami, Artes Plásticas. Conta-contos, Cu-

senvolvimento. A Equipe de Oficinas sim- linária, entre outras. 

p lesmente acompanha o desenrolar dessas Tomando, por exemplo, a Xilogravura, 

transformações, proporcionando aos parti- Oficina para crianças e adolescentes, de 7 

cipantes uma atividade adequada às suas a 17 anos, tínhamos como público predo-

expectativas ou fase de vida. minante moradores dos morros e favelas 

Procuramos adequar necessidades de da região próxima da BPIJBH. 

lazer e criação . Dessa forma, as crianças e A idéia primária era o repasse das téc-
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nicas básicas da xilogravura (processo de 

impressão) aos adolescentes e pré-adoles

centes. Passados dois meses, os alunos 

desta oficina já dominavam as técnicas, 

vinculando o aprendizado à sua realidade 

social - necessidade de ganhos financeiros. 

No terceiro més, deu-se o reconhecimento 

da qualidade do material produzido na 

Oficina de Cartões Xllografados com a 

encomenda, por parte do prefeito da capi

tal, Patrus Ananias de Souza, de oito mil 

cartões de Natal xilografados. 

A primeira equação aplicada ... 

Espaço Estimulante + Educadores 

Adequados + Respeito à Individualidade = 

Diversão e Criação 

... se enriquece com novos elementos: 

Espaço Estimulante + Educadores 

Adequados + Respeito à Individualidade + 

Conhecimento das Realidades Coletivas = 

Diversão e Criação + Produção de Acordo 

com Necessidades e Interesses. 

Além disso, este processo viabilizou 

o acesso dos participantes a fontes de 

pesquisa disponíveis na Biblioteca, tor

nando-os mais aptos a desenvolver técni

cas apreendidas e acrescentando elemen-

tos essenciais à sua formação como cida

dãos. 

Resultados semelhantes são percebi

dos também em todas as outras oficinas 

propostas. 

No caso das oficinas literárias e conta

contos, o principal instrumento de trabalho 

é o livro e o objetivo visa estabelecer uma 

relação íntima entre o usuário e o acervo 

da BPIJBH, proporcionando o acesso posi

tivo e multidisciplinar ao saber. 

O intuito maior é proporcionar e res

gatar a liberdade, o direito de expressão, 

o espaço fundamental da brincadeira e da 

literatura que, quando esquecidos, com

prometem, de forma preocupante, o de

senvolvimento dos indivíduos como um 

todo. 

Através das oficinas, tomamos cons

ciência também desta realidade e ter consci

ência desta realidade é fundamental para se 

desenvolver qualquer tipo de ação que tenha 

como preocupação básica a livre expressão, 

o mágico, o fantasioso e, sobretudo, o firme 

propósito de oferecer a essas crianças opor

tunidades para que possam exercer o direito 

de serem simplesmente crianças. 

Roberto Carlos Ramos é Pedagogo e Chefe do Serviço de Pesquisa e Seleção da Biblioteca Pública 
Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 
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Oficina de Quadrinhos 

belklss regina dei rio 

Este artigo apresenta uma idéia sobre a prática de oficinas da Bibliote
ca. De um modo geral, existe uma preocupação em realizar oficinas que, 
direta ou indiretamente, contemplem a promoção da leitura. 

A Oficina de Quadrinhos desenvolvida pela BP/f BH é ampla, podendo 
ser oferecida a públicos diversos, desde crianças até professores e turmas 
de escolas. Nesse caso específico, a Oficina foi trabalhada com um grupo 
de crianças entre 7 e 1 O anos, frisando a obra de Maurício de Souza. 

Desde sua inauguração, a Gibiteca é 

um dos espaços de promoção da leitura 

mais atraentes da BPIJBH. Assim, enrique

cendo nosso projeto de oficinas de criação, 

desenvolvemos a Oficina de Quadrinhos 

juntamente com a área da Imagem, onde 

as crianças foram estimuladas a analisar as 

diferenças entre a linguagem cinematográ

fica - narrativa na imagem - e a linguagem 

escrita - utilização de diálogos e pensa

mentos das personagens, apresentação 

dos diversos tipos de balões (convenção 

própria da HQ), discurso do narrador (le

treiros) e onomatopéias. O objetivo funda

mental foi comunicar idéias e/ou histórias 

por meio de palavras ou figuras, envolven

do o movimento de certas imagens (perso

nagens, coisas, etc) no espaço. 

Criando o Quadrinho 

- No primeiro momento, apresenta

mos um vídeo de desenho animado às cri

anças, mostrando que o cinema e a HQ são 

parentes próximos da ilustração - isto é, 

centralizam sua narrativa na imagem. A 

ilustração encontra-se mais livre para se 

compor, enquanto que os comics* estão, 

de certa maneira, limitados por caracterís

ticas marcantes, como o balão e o quadro. 

2 - Curiosidades sobre Maurício de 

Souza, nosso Walt Disney brasileiro, com as 

características marcantes da Mónica e Cia. 

deixavam a criançada excitada para a esco

lha de um tema a ser trabalhado; após um 

jogo de perguntas e respostas, os alunos 

configuravam uma narrativa, que se inte

grava às vinhetas, através do balão e seus 

diversos modos de delineamento. 

Essencialmente, a criação do quadri

nho começava com a seleção dos ele

mentos necessários à narração (escolha 

de personagens e tipos de balões que 

cada criança iria trabalhar). 

Todos os dias, em nossa vida cotidia

na, narramos uma série de fatos. As lingua

gens que mais empregamos são a das pa

lavra e a dos gestos; no caso das HQ, a 

narrativa se dá por meio de vinhetas - re

presentação, através da imagem, de um 

espaço e de um tempo da ação narrada. 
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3 - A seqüência da narrativa era feita 

pela criança, que ampliava o movimento e 

dava continuidade em sua imaginação. 

De um modo geral, os textos e ima

gens passam a se integrar em diversos ní

veis, graças ao fato de que os balões e as 

letras podem ser desenhados de diferentes 

modos. Na onomatopéia (imitação de um 

ruído através de um ou mais vocábulos) 

isto também acontece com muita freqüên

cia . Na HQ, as onomatopéias podem situ

ar-se dentro ou fora dos balões, sendo o 

último, o caso mais comum. Uma curiosi

dade é que sempre usamos onomatopéias 

americanas pela imensa difusão que os 

quadrinhos de lá alcançaram no Brasil e 

também pela própria natureza do idioma 

inglês, cujos substantivos e verbos possu

em expressividade sonora. 

Conclusão 

Todo este processo teórico e prático 

pressupõe o objetivo de conquistar um pú

blico amplo de crianças (podendo atingir, 

também, jovens e até mesmo adultos) que, 

através da HQ e do vídeo - formas aprazíveis 

de leitura e produção textual - possam atin

gir uma compreensão fácil da imagem/pala

vra, lidando com os elementos mais variados 

do diálogo:· a capacidade decodificadora 

cognitiva e perceptiva. assim como a visual. 

Além disso, espera-se que haja apreensão da 

representação dos elementos nos quadri

nhos, a disposição de imagens dentro deles 

e a associação com as outras imagens da se

qüência - gramática básica a partir da qual se 

constrói a narrativa. 

Sem desconsiderar, sempre, o objetivo 

maior de promoção da leitura .. . 

Belklss Regina Dei Rio é Bibliotecária e Chefe do Serviço de Apoio Técnico da Biblioteca Pública 
Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 

NOTA 
• Quadrinhos , em inglés. 

BIBLIOGRAFIA 
ACf.VADO. Juan. Como fazer histórias em quadrinhos. São Paulo: Global , 1990. 214 p. ilust. 
f.ISNf.R, Wil l. Quadrinhos e arte seqüencial . São Paulo: Martins Fontes , 1985. 154 p. ilust. 
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A Cultura das Imagens 
heliana maria soares de barros 

Em artigo incluído em livro recente 
sobre a problemática do vídeo. Genésio 
Zeferino da Silva Filho, do Sistema Sale
siano de Vídeocomunicação, observa que 
as gerações atuais de educadores foram 
formadas segundo padrões do racionalis
mo ocidental , distanciando-se assim do 
universo cultural das crianças e adolescen
tes de hoje. Será que já paramos para pen
sar que as novas gerações convivem com 
as imagens bem antes do contato com o al
fabeto? Hoje em dia, antes da descoberta 
do livro e do relato verbal, a criança é for
temente estimulada pela televisão. 

É significativa a rapidez com que a 
imagem do NÚMERO UM, por exemplo, 
divulgada pela mídia em outdoors, revistas 
e, principalmente, pela TV, tornou-se assi
milada e reconhecida , sem possibilidade 
de ser confundida com qualquer outra mar
ca de bebida. A propósito, contaram um 

caso que achei notável: perguntaram a uma 
criança de dois anos, que tomava guaraná, 
o que ela estava bebendo. Ela, simples
mente, fez com a mãozinha o sinal do NÚ
MERO UM. 

Será que a escola está devidamente 
articulada com as exigências da linguagem 
visual , proporcionando aos alunos a opor
tunidade de se expressarem através de 

imagens, conhecendo pelo menos os fun-

damentos da linguagem do cinema e do 
vídeo, que tenha acuidade suficiente para 
considerar os elementos sonoros como re
ais estimuladores dos sentidos? 

É preciso ainda levar em conta que os 
espectadores de hoje, inclusive as crianças , 
ao mudarem incessantemente de um canal 
para outro e interagirem com a TV, já estão 
propondo um programa diferente daquele 
que está sendo veiculado por um determi
nado canal. Será que as escolas estão pre
paradas para recuperarem a aprendizagem 

que chega aos alunos através da TV? Estará 
o planejamento escolar aberto a essa inva
são tecnológica? Não seriam os meninos 
mais barulhentos ou mais ativos os primei 
ros a se identificarem com esses estímu

los? 
A Biblioteca Pública Infantil e juvenil 

de Belo Horizonte tem procurado ampliar 
seus espaços para a absorção do vídeo 
como instrumento impulsionador das des
cobertas do olhar. Seus freqüentadores po
dem assistir a filmes e debatê- los: quando 
são analisadas as imagens, a trilha sonora, 
usando-se uma metodologia informal e 
participativa. Por enquanto é apenas um 
trailer. pois os planos não faltam . Para 
avançar, precisamos de novos parceiros 
que estejam dispostos a trabalhar no cam

po da cultura das imagens. 

Hellana Maria Soares de Barros é Professora Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais e 
Consultora da Área da Imagem da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte. 
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ESPAÇO ABERTU 

Palavras ao Vento* 

maria do carmo brandão 

Sem público e ganhando mal, 

os autores nacionais se arrastam num deserto sem fim: 

a literatura do país. 

Assim se manifestou na Veja, o crítico Diogo Mainardi. Sem mei

as palavras, explícita e objetivamente. 

O escritor brasileiro torna-se. a cada dia que passa, um incansá

vel e tolo produtor de insignificâncias. 

Sim, porque ninguém os lé. Ninguém se interessa mais por coisa 

alguma que não seja a leitura dos escândalos políticos nacionais. 

A faixa mínima que ainda ousa penetrar numa livraria e ficar 

admirando os livros - nem sempre podendo adquiri-los - míngua as

sustadoramente. 

É a realidade nossa. Triste, cármica (?), desalentadora. E. o escritor 

então, perplexo, volta-se para si mesmo, indagando de seus botões e 

de sua alma: 

- Escrever o quê? Pra quem? 

Para o mesmo contundente crítico: o processo de obscurecimento 

da literatura brasileira é irreversível. Por mais que se acuse a crise eco

nômica ou a falta de profissionalismo do mercado editorial, a tendên

cia é que tudo piore, que cada vez menos pessoas se interessem por 

livros e, mais adiante, ele apela para a inteligência dos escritores, 

alertando-os para a flexibilidade da língua portuguesa e estimulando

os a produzirem uma literatura de fato original e desvinculada. 

A gente fica nu, desarmado e impotente diante do imponderável. 

Somos o reflexo de nossa paisagem. Desvincular como, de nossa pró

pria essência? E. o mais estúpido é que, diante do vazio, outra coisa 

não nos resta do que nos dirigirmos às catacumbas do ineditismo. 

~ @ @ @ @ @ RELE!TURA, OUT/NOV/DEZ-94 



Para, em ruínas, abrigarmo-nos de nossas vergonhas. 

Pode parecer dramático, lamentável, mas não há licença para 

nada, espaço claro e límpido para nenhuma atividade honesta num país 

tão desastrado. 

A questão que me coloco, eu , como escritora basicamente 

infanto-juvenil é : 

- Poderiam os senhores políticos e/ou donos do poder, explicar

me por que a criança lê tanto, com curiosidade, alegria e encantamen

to e depois, em se tornando adolescente e adulto, não lê mais? 

Arrisco-me a uma resposta, deixando de lado explanações tais 

como hábito, arcabouço cultural, impacto visual maciço e massudo; 

posso parecer louca, infundada. Mas, creio, bastante realista . 

A criança, senhores e senhoras, é um ser puro, inocente, em 

formação. Ela ainda se acha propícia às emoções genuínas e 

fantasiosas do mundo . 

A criança brasileira, minha gente (!). vai deixando de ler à medida 

em que vai crescendo . E, crescendo, se apercebendo e contaminan

do-se com as asperezas e falsidades de nosso pobre, lamentável coti 

diano. 

Aí, realmente, ela se transforma. 

Mas, endurece. 

O espaço então se fecha. Não havendo mais lugar para a fantasia, 

para a mágica dos sonhos e das aventuras; muito menos para a passa

gem do tempo literário. 

O que, convenhamos, é uma pena. 

Maria do Carmo Brandão é Escritora lnfanto-juvenil , Resenhista do jornal 
Estado de Minas e Professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, com 
vários livros publicados , entre eles Barata tonta, De noite, Fumaclnha , O 

pranto das coisas , Pinto chorão , entre outros. 

NOTA 

• O t ítulo Palavras ao vento é extraído de resenha assinada por Diogo 

Mainardi , na seção Cultura da Revista VeJa, n2 31 , de 29 de julho de 1992. 
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Oficina de Teatro: abrindo 
portas para a (re)invenção 

O trabalho desenvolvido pela Oficina 
de Teatro dentro de uma Biblioteca Pública 
Infantil e juvenil tem possibilidades ilimita
das. 

O processo de reinventar o mundo, 
inerente a essa forma de expressão, aqui 
se amplia e ganha novos e poderosos ali
ados: o mundo da literatura - sua poesia, 
suas personagens e reflexões. O mundo 
do vídeo - filmes e documentários úteis 

na pesquisa de material para as cenas. O 
mundo dos contadores de histórias - en
sinando o valor da palavra bem cuidada, 
dos gestos exatos. O mundo dos gibis -
fascinante em seus truques e imagens. 

A Oficina de Teatro pode e deve be
ber em todas essas fontes, buscando 
sempre o elo de ligação, catalisando ima
gens e idéias para serem transformadas 
em linguagem cênica mas , antes de tudo, 
agindo com liberdade criativa - funda
mental para criar a empatia com o 

público. 
Por outro lado, existe a preocupação 

em formar os alunos (embora o curso seja 
livre) , oferecendo uma base prático-teórica 
do fazer teatral. O respeito, a confiança, o 

espírito de equipe, associados a uma cla

reza de propósitos, possibilitam ao adoles

cente o crescimento emocional e o conví

vio social tão necessários nessa fase de 

transição. 
A opção por essa faixa etária é fruto 

da experiência dos professores envolvidos 
na implantação dessa Oficina. Ao contrário 

clda falabella 

das crianças, para as quais existem oficinas 
periódicas na época · das férias, os adoles
centes já tem um conhecimento mais pro
fundo do jogo teatral, entendendo a neces
sidade de um certo distanciamento na re
lação com a realidade criada. Para eles a 
experiência de se expor tanto ao colega 
quanto ao público estimula a superação de 
seus próprios limites. 

Para o adolescente o teatro é a possi
bilidade de se realizar através de. O conta
to com o mundo, às vezes dificultado pela 
insegurança e timidez, naturais da idade, se 
realiza na vivência de situações novas, de 
personagens inventadas. No momento de 
atuar, revela-se um outro que, na verdade, 
é o seu avesso, seu lado escondido. 

Podemos dizer que as duas frentes de 
trabalho na Oficina de Teatro são: 

- a instrumentalização do aluno-ator, 
através de aulas de expressão corporal/vo
cal, jogos dramáticos, improvisações, leitu
ra de textos dramáticos ; 

- a montagem de pequenos espetácu
los, onde as mais variadas funções são de
sempenhadas (ator, cenógrafo, figurinista) e 
se destinam ao público desta instituição e 

aos locais onde a Biblioteca promove ativi

dades externas. 
Na verdade, uma linha muito tênue 

separa essas duas fases, em constante re

lação. Todo o processo é movido pela or
·ganização coletiva, com responsabilidades 

bem definidas, onde o papel do coordena
dor se assemelha ao de um guia, abrindo 
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trilhas para a imaginação. O espaço sempre 
aberto ao debate e o criterioso método de 
análise das etapas estimulam a participação 
integral de todos os envolvidos. 

A escolha dos temas das montagens 
procura aproximar os diferentes universos 
que reinam na Biblioteca. Dentro dessa 
perspectiva, foram recriadas as persona
gens clássicas dos contos de fadas para di
alogar e contar histórias para crianças, de 
modo especial, e para nosso público mais 
abrangente. Adaptada e transformada em 
peça teatral, a história dos Irmãos Grimm, 
Em busca do medo, desenvolvia encena
ções para campanhas de higiene, coleta do 
lixo, etc. 

A realização de eventos dentro das 
programações mensais da BPIJBH também 
conta com a colaboração da Oficina de 
Teatro, cuja produção inclui, por exemplo, 
intervenções em Concursos de Declama

ção, Semana do Folclore e Aniversário da 
Biblioteca. 

Alguns acontecimentos incluem a pre

sença de profissionais convidados para mi-

nistrar palestras, organizar debates e tam
bém para atuar, lado a lado, com os 
iniciantes, numa troca significativa de ex
pectativas e experiência. Para ilustrar, tive
mos a Leitura Dramática de Arlequim: ser
vidor de 2 anos de Goldoni, em parceria 
com atores da Cia. Elétrica, entre muitas 

outras parcerias. 
O bom humor e uma certa 

irreverência são a tônica da linguagem das 
montagens, caracterizadas pelo despo
jamento e simplicidade das soluções cêni
cas, pela busca do prazer estético e lúdico. 
Os adolescentes, vivendo sua briga com o 
mundo, oferecem no processo de criação, 
momentos de sensibilidade, marcados por 
um saudável viés transgressor, construindo 
uma interpretação do mundo - dinâmica e 
divertida - que estimula o público a reAe

tir. 
Dessa forma, o resultado, integração 

equilibrada do processo e conteúdo, regis

tra seu objetivo mais importante ao fazer 
do teatro uma via de mão dupla: formar e 

informar. Com prazer e sinceridade. 

Clda Falabella é Atriz e Diretora de Teatro e integrante da Cia. Sonho e Drama. Foi Consultora da 
Oficina de Teatro da Biblioteca Pública Infantil e juvenil de Belo Horizonte em 1992 e 1993 e, even
tualmente. desenvolve atividades nesta instituição. 
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As Direções do Olhar 

terezlnha taborda morelra 

Meus olhos engolem 
um mundo que me escapa 
quando abro a boca. 

Minha mão retém 
no papel, pele de signos, 
o sinal da vida. 

A fruta que colho 
dessa árvore mutante 
é pura semente. 

Semeio. Aguardo 
as flores multiplicadas 
num simples sorriso. 

Crio. Sou criança 
outra vez. E desafio 

meu olho a olhar. 

Dentre os objetivos da BPIJBH desta

ca-se o de colaborar para a formação do in

divíduo com uma visão de sua cidadania, 

colocando-se, a Biblioteca, como um espa

ço que lhe permita entrar em contato com 

idéias divergentes, refletindo sobre elas e 

posicionando-se pessoalmente em relação 

a essas idéias. Tal objetivo implica, neces

sariamente, na aceitação da leitura como 

uma prática social que interage com as vá

rias formas possíveis de captar o real e o 

outro. Para se situar em diferentes contex

tos, é também necessário ao indivíduo ver 

e ouvir, caso em que a leitura interativa 

pressupõe a percepção e compreensão da 

riqueza, da variedade e das alternativas 

que esses diferentes contextos oferecem. 

(Ângela Leite de Souza) 

É. a partir dessa concepção da leitura 

como uma prática social que a Equipe de 

Pesquisa e Seleção da BPIJBH se orienta. 

Partindo do pressuposto de que a história 

da leitura constrói a história da criação, ela 

considera que somente a partir de suas lei 

turas o indivíduo é capaz de criar. Assim, 

procura privilegiar o público leitor em ge

ral, reagindo contra a restrição da leitura a 

um grupo pequeno e a uma situação de 

discriminação que utiliza o objeto livro 

como um elemento diferenciador dos que 

têm e dos que não têm acesso à literatura. 

Para tanto, seus trabalhos são desenvolvi

dos num universo amplo em que pesam a 

inserção do homem na cultura, o relaciona

mento entre cultura e arte, o inter-relacio-
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namente entre os vários tipos de arte e o 

reconhecimento da indústria cultural como 

fator de massificação típico das sociedades 

de consumo. Nessa perspectiva, a literatu

ra infante-juvenil é tratada levando em con

sideração tanto a diversidade de culturas , 

quanto a diversidade existente no interior 

da própria cultura em que está inserida. O 

resultado é o estabelecimento de uma re

lação fértil entre textos , que são compara

dos, entendidos e vivenciados fora de con

ceitos já prontos e aceitos como dogmas. 

Esse direcionamento questiona a idéia 

da literatura que afirma: 

- uma complexidade: a grande litera

tura é inevitavelmente complexa (o que 

assegura sua posse a uma minoria) ; 

- uma especificidade: a diferença do 

discurso literário em relação a todos os ou

tros (separação da literatura de outros dis

cursos) ; 

- uma auto- referencialidade: o discur

so literário cria sua própria realidade autô

noma (mascara o seu funcionamento ideo

lógico). 

Entendendo que este modelo de dis

curso literário serve à discriminação das 

obras para que elas não sejam lidas, a Equi

pe de Pesquisa e Seleção reconhece que 

todo protótipo de literariedade é histórico 

e atende a interesses do grupo social que 

o instituiu. Por isto investe na participação 

do leitor, convocando-o a manifestar-se, a 

sobrepor-se ao siléncio que condena à ex

clusão mi lhões e milhões de pessoas. E o 

faz não somente através da oferta de cur-

sos sobre temas e obras da literatura 

infante-juvenil , mas também de oficinas de 

criação de textos tanto para adultos quan

to para crianças; de entrevistas com auto

res e ilustradores para a realização de en

contros entre eles e o público, seja por via 

de ensaios ou de debates; da consultoria a 

diversos setores interessados na realização 

de eventos aos quais a literatura se vincu

la; da elaboração de projetos de integração 

entre a literatura infante-juvenil e outras 

manifestações do imaginário popular, que 

encontram ressonância na arte em ten 

dências estéticas como a música, o tea

tro , etc. 

Com as atividades referidas , a Equi 

pe de Pesquisa e Seleção procura estimu

lar o público a ultrapassar a margem de 

receptor passivo e, através de uma pos

tura crítica e reflexiva em relação aos 

modelos culturais que a sociedade ofere

ce - não somente pela literatura, mas 

também pelo cinema , pela música , tele

visão , rádio, revistas e outros , interferir 

no verdadeiro jogo que se estabelece en 

tre ela e o indivíduo na produção das sig

nificações que nela serão sedimentadas. 

Configura, assim , a literatura , como um 

processo para o qual convergem tanto o 

autor, enquanto produtor de sentidos, 

com sua visão do mundo e o do seu 

meio, quanto o leitor, enquanto instau

rador de outros sentidos pela realização 

de uma leitura que evidencia o seu posi 

cionamento em relação às várias visões a 

que está exposto . 

Terezlnha Taborda Moreira é Consultora da Equipe de Pesquisa e Seleção da BPIJBH , Professora, 
Mestra em Literaturas de Língua Portuguesa (PUC-MG) e Especialista em Literatura Infantil e Juvenil. 
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RELEITURA e LER~O~LERO: 
repensando a infância com 

zelo, prazer e arte 

ellsa hellbuth verçoza 

Dois terços dos homens, mulheres e crianças d9 mundo estão hoje 

prejudicados em seus esforços por uma vida melhor e mais rica por falta de 

um dos instrumentos essenciais do progresso: livros e material de leitura. 

Os esforços para aprender, para compreender melhor as conquistas da ci

ência e da técnica e para avaliar as contribuições da cultura dependem, em 

grande parte, da existência de material impresso. 

Nossa proposta de fazer da BPIJBH um 
espaço aberto para a produção cultural 
para crianças e adolescentes se estende até 
a publicação literária trimestral da Revista 
RILEITURA - lugar da elaboração especi
alizada da infância, da adolescência e da 
veiculação do pensamento teórico e práti
co de autores que, trabalhando a literatura, 
a educação, a arte procuram aproximar o li
vro do seu leitor. RELEITURA é também es
paço aberto à produção acadêmica, fazen
do circular o trabalho do pesquisador. 
LER-0-LERO dá espaço também ao ilustra
dor e ao autor de literatura infantil ainda 
inédito ou em início de carreira. 

Distribuída gratuitamente a professo
res, bibliotecários, educadores e público 
interessado, com uma tiragem de 2 mil 
exemplares, RELEITURA e LER-0-LERO 
nasceram de uma vontade duplamente par
ticipada - a de Maria Antonieta Antunes 
Cunha, então Diretora Cultural da BPIJBH -e 
de Berenice Menegale, Secretária Munici
pal de Cultura da época - e de um ato de 
prazer - o meu, ao ser convidada por 

Antonieta para editar a RELEITURA. 
Porque viabilizada por verba pública, 

nossa responsabilidade era ainda maior. 
Cuidamos de aliar ao conteúdo das nossas 
revistas um projeto gráfico de qualidade. 
Integramos então à Editoração da BPIJBH, 
Andréa Costa Gomes, Bianca Pereira Lage 
e Laura Guimarães Corrêa que cuidaram do 
projeto gráfico da RELEITURA e da 
LER-0-LERO O e 1. A partir do número 
dois, as publicitárias Denise Werneck e 
Valéria Ayres Magalhães, integrando a 
Equipe de Editoração e Marketing da 
BPIJBH, passam a assumir os projetos edi
torial e gráfico das Revistas. 

E porque viabilizada por verba pública 
sua periodicidade muitas vezes ficou com
prometida, não nos faltando nunca a certe
za de continuar, certeza essa sempre asse
gurada pela Secretaria Municipal de Cultu
ra, na gestão de Berenice Menegale e na 
atual, da Secretária Antonieta Cunha. 

E assim chegamos ao número 6 de 

cada revista. 
Quando pensávamos o número zero, 
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tivemos contato, através de Antonieta 
Cunha, com um material valiosíssimo, da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juve
nil, sobre A Ilustração de livros Infantis e 
Juvenis, à espera de publicação desde 
1988, e cuja proposta da FNLIJ nos fascina
va: a de suscitar o debate sobre a leitura de 
ilustrações e suas possibilidades, abrindo 
novos canais de reflexão entre os profissi
onais engajados em promover a leitura de 
qualidade. E foi assim que Marisa 
Mokarzel, Angela Lago, Luís Camargo, 
Regina Yolanda, Francisca Nóbrega, Gerson 
Conforto, Moacy Cirne, Ricardo Azevedo, 
Eduardo Ebenezer, Ofeliano de Almeida, 
Marcelo Xavier, Janine Despinette fizeram 
circular um material riquíssimo, talvez úni
co, sobre a ilustração nos livros infantis, 
destacando-se, neste número, o artigo de 
Hildebrando Pontes Neto sobre o direito 
autoral do ilustrador na literatura infantil. 

RELEITURA continuou sua trajetória, 
trazendo no número 1 assunto de maior 
interesse: A promoção da leitura: depoi
mentos, experiências e reflexões de 

Ezequiel Theodoro da Silva, Ângela Leite 
de Souza, Marly Amarilha de Oliveira, Reni 
Tiago Pinheiro Barbosa, Catherine Germain. 
Neste número introduzimos a seção 
Cadernos Bl(bll)ográflcos cuja proposta é 

a de fazer chegar ao público de RELEITURA 
a produção realizada pela Equipe de Pes
quisa da BPIJBH sobre autores e ilustrado
res da literatura infantil. Nesse primeiro nú
mero, Angela Lago, com produção textual 

de llza Matias de Sousa e estudos feitos 
por Bernadete Patrus Ananias Pothakos e 
Maria Luisa Brina. 

A RELEITURA 2 faz um estudo do 
Panorama da literatura Infantil brasileira: 
análise de obras slgnlflc.atlvas e de vári
as tendências. 

A número 3 foi fruto de um seminário 

sobre A produção c.ultural para c.rlanças: 
música, teatro, vídeo e literatura, patro-

cinado pela Secretaria Municipal de Cultu
ra e pela Administração Regional Centro
Sul, realizado na Biblioteca Pública Infantil 

e Juvenil de Belo Horizonte. 
A RELEITURA 4 divulga a primeira 

parte do material produzido no Enc.ontro 
lnternatlonal de Leitura, que reuniu em 
Belo Horizonte especialistas brasileiros e 
estrangeiros sobre a promoção da leitura. 
Neste número, uma nova seção: Inter 
Medlum, buscando oferecer relatos de ex
periências, bem como intensificar a partici
pação de nossos leitores. Neste primeiro 
Inter Medlum, a psicóloga Fernanda 
Araújo de Miranda escreve sobre os contos 
tradicionais na prática pedagógica. Para os 
Cadernos Bl(bli)ográflcos, a vida e a obra 
de Elza Beatriz. 

A número 5, a li Parte do Enc.ontro 
lnternac.lonal de Leitura. Assinam artigos: 
Rui Pires Marques Veloso (Os quadrinhos 
em Portugal e outro: A Editoração do livro 
para crianças); Maria Marta Martins (0 li
vro, esse sedutor); A ilustração nos livros 
portugueses para crianças, de Maria José 
Sottomayor. A obra e a trajetória de Ana 

Maria Machado foi tema dos Cadernos 
Bl(bll)ográflcos deste número, com texto 
de Bernadete Patrus Ananias Pothakos e no 
Espaço Aberto, Angela Lago faz uma lei
tura através de imagens do seu premiado 

Cântico dos Cântlc.os. 
Quando um número de nossas revis

tas é lançado, o número seguinte já se en
contra em processo de editoração. Temos 
por norma anunciar o tema da revista se
guinte. E foi assim que na RELEITURA 5 
anunciamos o tema da 6: Biblos 2000. Con
tudo, nesse meio de caminho, a equipe da 
BPIJBH achou por bem terminar o ano de 
1994 fazendo um balanço de seus quatro 
anos de existência, mostrando ao nosso 
público leitor a BPIJBH, projeto pioneiro no 

país, de autoria de Maria Antonieta Antunes 

Cunha, e que serviu de referéncia para a BIBA 
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- Biblioteca Aberta - apresentada durante o 
Biblos 2000, em Belo Horizonte. 

Portanto, abordamos nosso espaço 
de produção de arte, cultura e lazer 
enquanto lugar de leituras várias (da le
tra , da imagem, do som , da cor e da for
ma) que objetivam à criação de um sen

so estético e de uma visão do mundo 
emanada do prazer dos textos que nos 
cercam . 

A Equipe de Editoração e Marketing 

da BPIJBH , através de RELEITURA tem a 
certeza de estar fazendo circular a produ
ção textual e a pesquisa sobre a literatura 
infantil que se faz no momento, suscitando 
o debate e divulgando textos de interesse 
acadêmico ou profissional , atingindo um 
público mais amplo e atuante nas mais di 
ferentes partes do país, estimulando estu 
dos e reflexões sobre a infância. 

Mas publicar a obra é também terminá-la pelo seu abandono a outrem. 

Para que uma obra exista verdadeiramente enquanto fenômeno autônomo 

e livre, enquanto criatura, tem de libertar do criador e seguir sozinha o seu 

destino entre os homens. ( ... ) Pois, em verdade, trata-se de um nascimen

to. Essa violência criadora é a mesma dos partos: rompimento, separação 

dolorosa de uma parte, colocação em circulação de um novo ser autônomo 

e livre do outro. Guardadas as devidas proporções, poder-se-á comparar o 

papel do editor ao do parteiro: não é e/e a fonte de vida, não é e/e quem 

concebe nem dá uma parte da sua carne, mas sem e/e a obra concebida 

elevada aos limites da criação não anuiria à existência. 

Ulsa Hellbuth Verçoza é Publicitária e Consultora da Equipe de Editoração e Marketing ca 

BPIJBH. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARKER. Ronald E .. ESCARPIT, Robert. A fome de ler. Rio de Janeiro: FGV /INL/ MEC, 1975, Prefácio . 
p . VII. 

ESCARPIT. Robert. Soclologla da Literatura. Lisboa: Editora Arcádia, 1969, p.98-99. 

8I) ® @ @ @ @ RELEITURA, OUT/NOV/DEZ-94 



Sobre Arte e Educação 

marilda castanha 

Educar (. .. ) significa ajudar a acordar, ajudar a encontrar no próprio ser 

o ímpeto, a saudade, a vontade de movimentar-se, e buscar e descobrir, de 

crescer, de lutar, aprender a indentificar a existência e a cumprí-la com de

cisão e consciência . ( .. .) É ajudar a assumir a vida. (. . .) É fazer perceber a 

grande possibilidade que a vida ê, que com ela recebemos, e aprender a, 

conscientemente, querê-la, dá-la, vivê-la. 

Partindo deste pequeno trecho, convi 

do-o agora para algumas reflexões . 

Bom, se Educar é encontrar o ímpeto, 

a chama, é ajudar a assumir a vida, a arte 

teria algum papel a desempenhar junto a 

esta postura? A CRIATIVIDADE, a SENSIBI

LIDADE e o FAZER, coisas que estão inti

mamente ligadas à arte, teriam algum pa

pel junto à busca de significados do pró

prio viver? E mais, se realmente constatar

mos que estas coisas fazem sentido, a Edu

cação Artística na escola, hoje, tem desem

penhado este papel? 

Fiquemos com estas perguntas e faça-

(Rolf Gelewski). 

mos uma pequena viagem até a pré-histó

ria. Lá, o homem buscou nas paredes das 

grutas (seja nas de Lascaux, no sul da Fran

ça, ou nas de Altamira, norte da Espanha, 

ou mesmo nas de Lagoa Santa, em Minas 

Gerais) o seu gesto único , com toda 

dramaticidade e toda lucidez. Ele deixou 

gravada a luta pela sobrevivência, com tin

tas preparadas com pigmentos naturais 

misturados a óleos vegetais e animais . Ba

sicamente em tons de ocre, vermelho e 

marrom, ele perpetuou-se dentro de grutas 

escuras , iluminado com luz frouxa de 

tochas . Como cita Germain Bazin: 

Sabemos que não foi com a intenção de obras de arte que o homem 

da Idade da Pedra pintou ou modelou com as próprias mãos formas natu

rais mas, sim, para assegurar a reprodução da caça, atraí-la às armadilhas, 

ou ainda para se apoderar da força dos animais ferozes; o artista primitivo 

era um feiticeiro cujos desenhos tinham um valor encantatório e se ele de

dicava tanta atenção à verdade viva era para dar às formas o maior valor de 

reprodução possível, transmitindo-lhes a virtude da própria criatura (. . .). O 

conhecimento profundo da natureza que tais obras testemunham foram es

ses homens primitivos hauri-lo numa associação íntima com a vida dos ani-
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mais durante o drama cotidiano da caça, e 
não na contemplação desinteressada do ar

tista. 

Com a evolução histórica, vemos em 

toda a parte, aqui e ali, o homem buscan

do entender a vida, a morte e a natureza. 

E. usando a arte para isto. Criando para so

breviver. Não é por acaso que ele faz o 

tronco da árvore virar canoa. Ou usa o arco 

e flecha para se defender e caçar. Ou uma 

tinta para enfeitar seu corpo. Ou uma dan

ça para atrair bons espíritos. E. também não 

é por acaso que criança rabisca, ou se lam

buza de argila. E.la também está buscando 

o sentido de estar viva. Querendo interfe

rir no universo, colocar seu gesto num pa

pel ou chão. Expressar-se é um marco na 

sua vida, assim como a arte primitiva o é 

para a civilização do nosso planeta. 

Agora voltemos àquelas primeiras 

perguntas: se a arte é busca de significa

dos, a escola tem cumprido seu papel? 

Nós, adultos e nossas escolas. como lida

mos com esse momento único, particular, 

primitivo e verdadeiro da criança? 

A escola se equivocou no caminho 

que foi traçando para a Educação Artística 

e, hoje, vemos professores trabalhando 

mais do que as crianças, passando noites 

em claro fazendo enfeites para a Páscoa, 

festa junina, corredores e sala de aula. 

Onde vai ficar o desenho da criança? Não 

sobra o espaço. São dadas folhas 

mimeografadas para a criança passar cola 

no contorno e colocar brocai. E. o brilho dos 

olhos dessa criança quando ela brinca com 

argila, onde está? 

A arte nas escolas pode ser feita com 

coisas simples, baratas, descomplicadas. 

Com materiais reciclados. Com brinquedos 

e brincadeiras vindas do folclore dos nos

sos avós. Hoje, infelizmente, o produto fi

nal tornou-se mais importante que o pro

cesso e a arte na escola é lembrada para 

dar um presente no dia dos pais ou das 

mães. E., como se não bastasse, a profes

sora ainda retoca os que não ficaram bons. 

Não, isso não é arte. 

A Educação Artística, oferecida des

ta maneira, só contribuirá para uma coi

sa: formar crianças desestimuladas a se 

expressarem, com trabalhos seriados e 

impessoais, cada vez mais com menos 

vigor e vitalidade. Assim se deu conosco 

quando fomos crianças. E. é necessário 

que agora busquemos o prazer que nos 

foi roubado, ao invés de matá-lo nova

mente na fonte. 

Marllda Castanha é Autora e Ilustradora de diversos livros, entre eles: Pula gato, O menino que 
não mascava chlclê, Dedo mindinho, O parque, Que bicho mordeu? e Alice no metrô. 
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~~~~ CARTAS 

Realidade ou fantasia? Alquimia ou arte? Afinal o que é essa Biblioteca 
que brinca e fica séria , que mostra e esconde, que guarda e oferece? 

Estou em Paris? Em Berlim? 
Ou será Salamanca? Não, o sotaque é, uai, inconfundível. 

Corram, corram todos! Lobato está vivo. Mora em Belô e distribui pó de 
Pirlimpimpim pra quem quiser. Na Carangola, 288. 

Que privilégio! E ela é púlica. 
Viva a ressurreição do santo Lobato! 

Viva a Antonieta e equipe! 
Viva Belo Horizonte e as Minas! 

Viva a Biblioteca Pública Infantil e juvenil! 
Viva . 

Edmlr Perrottl 
São Paulo/SP 

Em julho passado visitei a sede da BPIJBH ( . .. ). Assisti com meu filho de 4 
anos a peça infanto-juvenil Anjos e Abacates de Eid Ribeiro, que muito 

nos agradou. 

Gostaria de expressar a minha satisfação em ver este espaço dedicado à 
promoção da leitura e eventos culturais para crianças e jovens . 

Gostaria também de parabenizá-la pela publicação da Revista RELEITURA 
tratando de assuntos de interesse de pais e educadores. ( ... ) . 

Consuelo F. B. Ivo 
Camplnas/SP 

A través de Elizabeth Serra recebí la Revista RELEITURA, 
la cua/ encontré excelente. Ojalá pueda contar con e/ apoyo que le 

permita una larga vida (. . .). 
Un saludo, 

Sllvla Castrlllon 
Dlrectora Ejecutlva 

FUNDALECTURA 
Bogotá/Colômbia 
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