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Podemos imaginar como uma cidade é cons-
truída tijolo a tijolo, pedra a pedra, mas sabemos 
que não é só das materialidades que se fazem as 
coisas. Há ainda o jeito das coisas, há os hábitos, 
que também constroem e fazem parte das pare-
des e dos tetos. Assim como uma biblioteca, que 
se materializa nos livros, mas que vai para muito 
além disso. 

Uma biblioteca não celebra simplesmente o 
aglomerado de tantos livros, ali também pessoas se 
encontram e se inventam, aprendem e reaprendem 
a ler e a ler-se. A construir um mundo. E foi assim 
que nasceu a nossa Folha Curió, fruto do encontro 
motivado pela leitura. A partir de uma biblioteca. 

Cientistas criaram vacinas, o avião, a bomba 
atômica, a fórmula de Bhaskara, e pensar que tudo 
isso vieram de ideias. Fato é que somos mesmo pe-
rigosos, pois passamos a transformar nossa realida-
de, e teimamos em inventar outras, afinal, o conhe-
cimento transforma. 

Ao criarmos um jornal dentro do bairro vol-
tamos o olhar para dentro de nossas casas, para o 
meio de nossas ruas. E um jornal que se propõem 
a falar de uma comunidade, convida seus leitores 
e suas leitoras a ler de diversas formas o que está 
escrito, não apenas em nossas páginas, mas também 
em nossas paredes, nossas ruas, nossas esquinas.

Seria intrigante falar do Curió sem a leitu-
ra, não poderíamos desenvolver relações afeti-
vas para com essas bandas de Fortaleza sem ter 
aprendido a ler sua geografia. E como diz o Talles, 
“Um bairro é um livro aberto”. 

Assim deixamos nossa marca no tempo e 
no espaço, fazendo da leitura parte das estrutu-
ras que compõem nossas vidas. E sabemos disso. 
Não poderíamos pensar num jornal sem leitores 
e leitoras. Este jornal celebra tudo que somos. 
Leiamo-nos.

Patrícia Lopes, 
Arte Educadora e 

Colaboradora da Folha Curió.

Editorial 

o CuriÓ e a Leitura

INDICAÇÕES

Livros Da BiBLioteCa ComunitÁria Livro Livre CuriÓ
O sol na cabeça 

Autor: Geovani Martins

Narra em contos os prazeres 
e desprazeres de ser um jo-

vem nascido nas favelas do Rio 
de Janeiro, descreve o sentimen-
to de crescer com seus colegas 
de infância e assisti-los morrer 
adolescentes por causa da vio-
lência da guerra às drogas, mas, 
em junção à isso, mostra os con-
trastes do amor, na visão de um 
jovem com suas memórias e a 

precarização da 
vida nos mor-
ros que se espe-
lham à muitas 
realidades no 
Brasil.

Ayla Nobre, 20 anos, 
moradora do Curió. 

O olho de Lilith | Antologia 
erótica de poetas cearenses  

O                livro de poesias escritas por 
mulheres cearenses cheias 

de desejos, prazeres e donas de 
si. As mulheres são protagonis-
tas do seu prazer sexual, dos 
seus relacionamentos afetivos 
e não afetivos (não) heterosse-
xual, assim como Lilith, na mi-
tologia, que se viu como dona 
do seu corpo e prazer. É uma 
provocação para as leitoras e os 
leitores para indagar-se e viven-

ciar as sexuali-
dades e desejos 
como fez Lilith. 
Organizadora: 
Mika Andrade.

Ingrid Pontes, 24 anos, 
moradora do Curió.

Quem tem medo do feminismo 
negro? | Autora: Djamila Ribeiro 

O livro traz reflexões profun-
das sobre o feminismo ne-

gro e questões raciais. Começa 
contando um pouco da história 
da autora, e vai mostrando como 
o racismo pode ser uma coisa 
bastante cruel no Brasil com se-
quências de artigos. É um livro 
que te prende da primeira pági-
na até a última, e te faz deixar 
cair algumas lágrimas. Se você 

está procuran-
do um livro in-
crível para ler, 
recomendo.

Rute Oliveira, 16 anos, 
estudante do ensino 

médio da rede pública 
da escola Iracema. 
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A comunidade do Curió, 
marcada por uma chacina 

em 11 de novembro de 2015, 
presenciou uma pequena re-
volução, o nascimento de uma 
Biblioteca Comunitária, a Livro 
Livre Curió. 

Promovendo e ajudando a 
promover diversas iniciativas, 
um jornal comunitáro (Folha 
Curió), cursos de redação para 
o Enem, curso de fotografia, co-
lônia de férias para as crianças, 
rodas de conversas, oficinas, 
eventos, formação em direitos 
humanos, campanhas, além do 
principal, disponibilizar livre-
mente um grande acervo de li-
vros, revistas, jornais, dvds, cds, 
jogos e afins, para um comunida-
de que é apontada entre os me-
nores índices de longevidade e 
de desenvolvimento humano da 
Cidade de Fortaleza. Mudamos 
nossa realidade e contribuímos 
para além de nossas fronteiras, 
passamos de Bairro da Chacina 
para Bairro da Biblioteca.

Inicialmente na casa da Fa-
mília da Dona Ritinha, do Talles, 
da Lígia, do Daniel e da Safira, a 
ação cresceu tanto que tivemos 
que ter mais estrutura para me-

lhorar nosso fazer. Deste modo, 
reunimo-nos com a Folha Curió 
e alugamos um novo espaço, as-
sim nasceu a CasAvoa. 

Agora, queremos ficar 
mais bonitos, mais bem estru-
turados, mais acessíveis, mais 
equipados, para atender melhor 
todas as crianças, mulheres, jo-
vens, idosos, todas as nossas 
gentes das periferias que nos 
abraçam, e para tal, contamos 
com sua colaboração. Através 
de uma campanha de financia-
mento colaborativo, realizare-
mos modificações importantes: 
a construção de uma rampa de 
acessibilidade, a construção de 
um espaço multiuso coberto em 
nosso quintal, que hoje, devido 
a falta de estrutura só pode ser 
utilizado em um período muito 
restrito do dia, a construção de 
uma sala de estudos estrutura-
da, a construção de uma sala de 
música e artes; o nivelamento 
do nosso quintal, e a construção 
uma horta.

Para colaborar acesse ca-
tarse.me/casavoa , a campanha 
que dura 100 dias, pretende ar-
recadar 9.500 reais para todas 

FaÇa ConosCo uma granDe reForma
Livro Livre Curió promove uma campanha de financiamento                                                            

coletivo para a reforma de sua sede, a CasAvoa.

Janaína de Brito, Arquiteta e Ur-
banista formada pela UFC, com 

pesquisa sobre planejamento ur-
bano e segurança pública. Tem 
experiência em assistência técnica 
e direito à cidade por ter sido in-
tegrante do Canto - EMAU e do 
Lehab (Laboratório de Estudos da 
Habitação - UFC).

Virginia Nascimento, estudan-
te do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da  UFC. Bolsista do 
Programa de Educação Tutorial 
(ArqPET UFC). Atualmente de-
senvolve trabalho de conclusão de 
curso com tema “ Espaço Público 
como Cenário de Vulnerabilidade 
Social: A Política Urbana para a 
População em Situação de Rua no 
Município de Fortaleza”.

essas melhorias, e como estamos 
confiantes, já temos mais bons 
planos caso consigamos superar 
esta meta. 

Apoie e divulgue, só con-
seguiremos com você. Participe 
desta revolução da leitura e do 
conhecimento.
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caminhos que se entrelaçam

“A Livro Livre Curió e o Fo-
lha Curió é o espaço da fala 

e do grito que teve para se ma-
terializar. A ideia de liberdade 
passada por essas iniciativas foi 
o que me alcançou e me afirmou 
o quanto um grupo de pessoas 
é capaz de oferecer cultura, arte 
e conhecimento para seu bairro. 
As pessoas são livres para de-
senvolver arte, compartilham, 
desapegam e acreditam que são 
capazes e vão além. A CasA-
voa  está voando, usando a arte 
e a leitura para abrir gaiolas.” 

Arianny Matos, 
moradora do Jangurussu.

“Eu sou artista, pesquisadora 
das urbanidades, o Curió é 

para mim, o principal elemento 
de abordagem estética. E a bi-
blioteca conecta a comunidade, 
é um outro pretexto pra passe-
ar, viver o bairro. É onde cabe 
criança, por isso sempre levo 
meu filho, pego livros pra ele e 
pra mim, é onde encontro outras 
pessoas, me apaixono, aprendo 
e troco.”

Patrícia Lopes, 
Arte Educadora e 

moradora do Curió.

“Ser moradora do Curió, peri-
férica, educadora e integrante 

do jornal é descobrir um pouco 
de mim, e visualizar na práti-
ca a construção de um mundo 
melhor para todas e todos. Na 
CasAvoa escrevo, converso, es-
tabeleço contatos com outros/
as  moradores/as, conheço um 
pouco mais do meu bairro,  leio 
e me apaixono. “

Ingrid Pontes, 
sonhadora, e moradora do Curió 
desde que se entende por gente.

“A comunidade do Curió, 
como qualquer outra  peri-

feria, figura no cenário urbano 
como área de estrutura precária 
e carente de recursos, sobretudo 
no quesito segurança. Contudo, 
o bairro carrega em sua identi-
dade elementos culturais e so-
ciais que revelam a criatividade, 
os talentos e o trabalho de sua 
população. Um olhar da comu-
nidade sobre ela mesma, e o Fo-
lha do Curió representa a prin-
cipal iniciativa nesse sentido. 
Em parceria com a Livro Livre 
Curió, o periódico ajuda a pro-
mover espaços e momentos nos 
quais a comunidade pode viver 
suas experiências de coletivo e 
ainda terem essas vivências re-
gistradas em uma mídia que é 
própria de sua localidade e feita 
pelos seus.”

Paulo Servílio, 
Professor e morador do Curió.

“A Biblioteca Comunitária 
rompe com o modelo tradi-

cional e acho que por isso vem 
cativando muitos, possibilitan-
do o acesso a novos mundos e 
diversas realidades por meio da 
leitura. Aqui é comum encon-
trar pessoas nas diversas ativi-
dades, por exemplo, nos jogos, 
clube de leitura, oficinas... e a 
Folha Curió faz um auxílio im-
portante ao empoderamento da 
própria comunidade. As pesso-
as passam a se reconhecer. As 
duas iniciativas abrem diversas 
maneiras de mudança social. 
Igor Luan, morador do Curió e 
estudante de Direito.

Igor Luan,
 morador do Curió 

e estudante de Direito.

“A prática da leitura com-
partilhada no nosso bairro 

mostrou o quanto é importante 
ter espaços culturais na comu-
nidade. Não existe uma só ges-
tão que organiza e sim o pró-
prio morador do Curió, inserido 
também na organização diária 
da Biblioteca. É de crianças aos 
mais velhos que participam de 
uma inclusão que atua no diá-
logo e na linguagem. Moro no 
Curió há 20 anos, e ver de perto 
o crescimento de espaços assim, 
me desperta o quanto a valori-
zação cultural no bairro é váli-
da, transforma a ideia de locali-
dade da comunidade vista por 
outros olhares. A informação e 
o compartilhamento a prática de 
leitura aqui é para todos.

Ruth Fernandes, 23 anos, 
Estudante de Filosofia - UECE 

e moradora do Bairro Curió.

“Para mim a Livro Livre Curió 
é parte essencial do bairro 

como um todo. Foi através dela 
que meu amor por literatura 
ressurgiu e, com isso, mudou 
minha vida por completo, sendo 
tal projeto que me fez pesquisar, 
para minha futura monogra-
fia em história, literatura russa 
no século XIX. E, por fim, todo 
esse projeto me permitiu gestar 
uma maior autoestima em rela-
ção ao meu bairro e, principal-
mente, me sentir pertencente ao 
mesmo.”

Philipe de Oliveira Folguedo,
 cursando 4º semestre 

em História - UECE.

“A Biblioteca e o Jornal, fa-
zem eu me sentir pertencente 

a uma comunidade na qual eu 
não cresci, mas vivo, e a sinto 
viva, e proporciona situações 
para aprender a reconhecer a 
mim, e ao outro.”

Daniel Azigon Firmino,
20 anos, Designer Editorial, 

colaborador  do Jornal e da Biblioteca. 

“Ser integrante da Folha Curió 
me apresentou um outro 

Bairro, passei a ter uma nova 
visão sobre a comunidade. As 
características do Curió, muitas 
vezes, passaram desapercebidas 
pela correria do dia-a-dia. Co-
mecei a colaborar com a Folha 
os horizontes foram alargados. 

Por causa do Jornal, o tema do 
meu Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) foi mudado, hoje 
pesquiso o processo de ocu-
pação e formação do Bairro, 
que tem como título “Conjunto 
Curió: das lutas sociais por mo-
radia ao sonho da casa própria”.

Marcus Vinicius.
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Letra
viva lançamento do website - www.

poesiadefortaleza.com.br - e a 
edição, publicação e lançamento 
do livro “Antologia do Festival 
da Poesia de Fortaleza”. Na pro-
gramação cultural, apresenta as 
seguintes atividades: Seminário, 
Feira Literária, Sarau e Perfor-
mances Poéticas. Vale destacar 
que todas as ações previstas 
na programação oficial, bem 
como as ações da contrapartida 
oferecidas pelo projeto, serão 
gratuitas e acontecerão, respec-
tivamente, em equipamentos 
culturais e educativos da Prefei-
tura de Fortaleza. Também será 
elaborado, produzido, publica-
do e divulgado um documento, 
intitulado “Carta dos Poetas de 
Fortaleza”, contendo informa-
ções atualizadas e propostas 
para a valorização, melhoria, 
promoção e difusão da cena po-
ética da cidade. 

As/os Poetas que esti-
verem interessados, tanto de 
compor a programação, como 
de fazer parte da plataforma 
virtual da Poesia de Fortaleza, 

deverão, desde já, até o dia 30 
de agosto, se inscrever na Con-
vocatória do Festival, que pode 
ser acessada através do link -                                          
https://forms.gle/a2PkYbL-
6TuRHo85z7 - e que também 
pode ser encontrada nas redes 
sociais do festival, no instagram 
- @poesiadefortaleza - e no face-
book.com/poesiadefortaleza  

Cada poeta pode enviar 
até cinco poemas que, junto com 
sua biografia, foto e outros ma-
teriais enviados, serão disponi-
bilizados para fruição e consul-
ta na plataforma, reunindo, em 
um único local, a marcante pro-
dução poética contemporânea 
da cidade. 

LETRA VIVA - Festival da 
Poesia de Fortaleza - II Edição / 
Apoio Cultural: Secretaria Mu-
nicipal da Cultura de Fortaleza 
- SECULTFOR / Parceria: Edi-
tora Substânsia / Realização: 
Letra Viva Cultura Inteligente / 
PROJETO APOIADO PELO VII 
EDITAL DAS ARTES DE FOR-
TALEZA - SECULTFOR - Lei nº 
10.432/2015.

O Projeto LETRA VIVA - Fes-
tival da Poesia de Forta-

leza, uma iniciativa cultural, 
tendo como idealizador, gestor 
e proponente, o produtor cul-
tural e pesquisador cearense, 
Franciscus Galba, e como idea-
lizador e curador, o poeta, edi-
tor e produtor cultural cearen-
se, Talles Azigon, chega a sua 
segunda edição e volta a movi-
mentar a cena cultural de For-
taleza e, consequentemente, do 
Ceará, trazendo como proposta 
a criação de um ambiente intei-
ramente favorável e destinado à 
criação, fruição e difusão literá-
ria, nesse caso em específico da 
poesia/arte poética.

A segunda edição traz 
muitas novidades, dentre as 
quais a criação, publicação e 

 FestivaL Da Poesia De FortaLeza aBre insCriÇÕes
Em sua segunda edição o festival lança convocatória 

para as/os poetas da cidade de Fortaleza a Leitura e o Bairro
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A cena permanece em mi-
nha memória, havia chegado 
da escola, fazia a sétima série, 
o conjunto Curió era recen-
te, apenas alguns anos, tirei o 
exemplar de “Cinco semanas 
em um balão” da bolsa, livro da 
biblioteca da Escola Professora 
Terezinha Ferreira Parente, fui 
deitar-me na rede do quarto de 
mãe, o único da então pequena 
casa de mutirão que contava 
apenas com, além do quarto, 
uma sala, uma cozinha e um ba-
nheiro, fora um grande quintal 
de onze metros. Um mergulho 
tão a fundo no universo de Júlio 
Verne, levando-me temporaria-
mente para descobrir a nascente 
do rio Nilo de uma África dis-
tante, vista antes por mim ape-
nas nos programas de animais e 
curiosidades. 

O livro era uma fuga, odia-
va morar aqui, odiava ter sido 
arrancado da Maraponga, dos 
meus amigos, da minha vó, do 
bar cheio de figuras interessan-
tes, e da liberdade de circular 
nas ruas que conhecia bem. Gra-
ças a biblioteca da escola, minha 
experiência de traumática foi 
tornando-se afetiva. 

Um bairro é um livro aber-
to, para ler é preciso saber. O 
conjunto Curió, uma comuni-
dade construída em regime de 
mutirão, arrancava árvores de 
um terreno gigante, que outro-
ra, era um grande sítio. As fa-
mílias que chegaram por aqui, 
eram em sua maioria lideradas 
por mulheres, gente pobre, sem 
condições de uma moradia pró-
pria, gente de diversos locais de 
Fortaleza, literalmente jogadas 
no meio do nada, com promes-

sas vãs de infraestrutura. 
O sítio mudou-se em Bair-

ro, minha mãe, uma mulher 
com grande poder de articula-
ção social, ajudou a organizar 
o caos, coordenadora de um 
grupo de idosos, convidou-me 
para ajudá-la, lendo, assim fiz-
-me mediador de leituras. Anos 
depois, aqui estou novamente, 
e novamente com minha mãe, 
iniciamos uma nova ousadia no 
bairro que ficou mais conheci-
do por uma chacina, do que por 
sua maravilhosa floresta, uma 
Biblioteca, a Livro Livre Curió 
Biblioteca Comunitária. 

Na cidade dos mistérios, 
uma biblioteca é a comunidade 
do conhecimento, nela, mulhe-
res e homens que aprenderam 
a ler o mundo, a tocar as coisas, 
a sentir, a perguntar, materiali-
zam a experiência da palavra-
mundo em palavra escrita den-
tro de objetos que chamamos 
livros. E para um bairro que foi 
obrigado a ser periférico, um 
bairro isolado, onde no começo 
não tinha ônibus e até hoje care-
ce de hospital, escola de ensino 
médio, cinema, teatro, banco, 
todas as invenções daquilo que 
chamamos civilização, uma bi-
blioteca é uma bússola, uma re-
volução, uma cabana quente no 
meio da floresta, um balão de 
fuga, um acontecimento. 

Hoje, o Curió deixou de 
ser o bairro da chacina e é o 
bairro da Biblioteca. É o bairro 
da Josi que lê seus romances na 
calçada de casa, é o bairro da 
Paula Amanda que pega livros 
para ler repetidamente para seu 
filho Gabriel que pede, de novo 
mamãe; é o bairro da Ayla que 

passa seus olhos pela vida e 
obra de Van Gogh, é o Bairro do 
Vinicius que investiga a história 
da comunidade e busca auxílio 
nas palavras de outros historia-
dores, é o bairro da Ingrid que 
lê a vida e a obra das incríveis 
Feministas, é o bairro do Ph em 
busca dos antagonismo existen-
ciais de Dostoivévisk, é o bairro 
das crianças que quando saem 
da Escola Isabel Ferreira pas-
sam diretamente na Biblioteca 
para levar os livros infantis e gi-
bis, é o bairro da Alana que leva 
um monte de Livros e quando 
devolve  trás uma saco lotado, é 
o bairro da Kacélia que pega a 
biografia do Antônio Conselhei-
ro para usar em sala de aula. 

O poeta Baticum disse: 
“Toda periferia é um centro”.
Ele está corretíssimo, o Curió é 
um centro, uma nova Alexan-
dria, temos até uma gata cha-
mada Hipátia. Os olhos se vol-
tam pra gente, querem entender 
como fazemos, o que pensamos, 
o que lemos, querem nossa pre-
sença, querem vir tomar café na 
nossa casa, querem sentar na 
nossa calçada, querem frequen-
tar a nossa rua, logo a nossa rua, 
que a opinião pública um dia 
chegou a pensar que era apenas 
o palco da morte. Agora somos 
um dos território mais vivos 
desta cidade, desta cidade que 
nem sempre é amiga dos livros, 
e que acredita que periferia é o 
espaço do crime. 

Periferia é o espaço do 
conhecimento. 

Talles Azigon, poeta, 
mediador de leituras 
e Morador do Curió

https://forms.gle/a2PkYbL6TuRHo85z7
https://forms.gle/a2PkYbL6TuRHo85z7
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Celebrando a leitura e o bair-
ro, trazemos nesta edição 

uma figura importante para 
crianças e jovens que se alfabeti-
zaram no Curió, em meados dos 
anos 2000. 

Francisca das Chagas 
ou Tia Chaguinha, chegou ao 
Curió ainda criança com sua 
família, quando tudo ainda era 
um grande sítio de seu Manoeli-
to Costa e Seu Eduardo Guima-
rães. O pai de dona Chaguinha, 
que era funcionário de Seu Ma-
noelito, foi destinado a cuidar 
de negócios em outra cidade a 
pedido de seu patrão, ficando 
Chaguinha sob a tutela deste, 
para que terminasse os estudos. 
Chaguinha começou a lecionar 
ainda garota para as crianças 
do Curió, em uma casa que seu 
Manoelito construiu justamente 
para servir de escola aos filhos 
dos trabalhadores do sítio.

No final da década de 
1990, começou suas atividades 
no Terezinha Parente, como 
professora temporária. Pois a 
então diretora Ana Vieira, pre-
cisava de mais professores atu-
ando na escola, porque criara 
um horário intermediário, para 
atender a demanda de crianças 
recém chegadas na região, mo-

perfil do morador

Dona CHaguinHa
aPoios

radoras do mutirão habitacio-
nal Conjunto Curió. Chaguinha 
conta, achando graça, que pro-
metia as crianças deixar cada 
uma em suas casas, pois elas 
tinham medo ao verem a noite 
chegar e ainda se encontrarem 
na escola. Isso porque o horá-
rio intermediário se iniciava às 
15h e ia quase até às 19h. Cha-
guinha conquistou a confiança 
dos estudantes, mas com o fim 
do mandato do prefeito, nossa 
professora perdeu seu cargo na 
escola. Mas ainda não deixou 
de dar aulas no bairro, foi para 
a recém inaugurada Escola Mu-
nicipal Isabel Ferreira, que é até 
os dias atuais uma escola desti-
nada ao ensino infantil. 

O legado da docência de 
Dona Chaguinha, fica além da 
memória, mas na vida de tan-
tas e tantos que foram alfabeti-
zados por ela. Atravessando a 
memória do bairro, trazendo a 
lição que a história de cada uma 
e cada um, também é parte de 
uma História de todos.

Por Patrícia Lopes  
e Marcus Vinicius.
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