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PLEBEU GABINETE DE LEITURA 
(FORTALEZA) 

Um sítio que todo o book-addicted devia conhecer 
 

 

Henrique Garcia Pereira 

 

Qualquer book-addicted  que vá ao Nordeste do Brasil e passe por Fortaleza, a capital do 

Ceará (e a 5º mais populosa do país), não pode deixar de mergulhar (literalmente) nos 

livros, jornais, posters …, que ocupam as três salas de um espaço sui generis, localizado 

muito perto (a alguns metros) da praça principal da cidade, chamada Praça do Ferreira (Fig. 

1). 

 

Fig. 1 – A praça do Ferreira (pela rua de baixo, vai-se ter ao PLEBEU em poucos minutos) 

 

 A localização da Praça do Ferreira numa planta de Fortaleza encontra-se na Fig. 2 

(onde é clara a situação central da praça, a cerca de 1 Km do mar), e a posição do  PLEBEU 

GABINETE DE LEITURA,  relativamente à praça  do Ferreira, pode ver-se na mesma Figura. 
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Fig. 2 – Localização da Praça do Ferreira, e do Plebeu relativamente à Praça do Ferreira  

 

Seguindo sempre pela Rua Floriano Peixoto, de 

costas para a Praça do Ferreira, começamos a 

enxergar o grande edifício da Fig. 3, que se vê já a 

partir do cruzamento da rua com a praça.  

É neste edifício, pertencente à casa dos jornalistas, 

que foi cedida, em 2012, uma sala no 5º andar (vd. 

Fig. 4), para o funcionamento de um modelo de 

biblioteca social: o Plebeu1, adjacente à Biblioteca da 

Associação Cearense de Imprensa (ACI). No átrio 

                                                           
            
1.  A noção de ‘plebeu’, para além do seu conteúdo clássico na Roma antiga, tem sido ‘desvalorizada’* desde 
que a intelectualidade marxista se tornou culturalmente hegemónica, em meados do século XX: só havia 
classes. Dizia-se que a ‘plebe’ era uma ‘caldeirada’ (desculpem o plebeísmo) sem qualquer conteúdo 
‘científico’. Hoje, com a financeirização do capitalismo, a noção retomou um conteúdo claro, para designar os 
99% da sociedade que é excluída pelos ‘super-ricos’, e na qual as ex-classes médias se incluem, dada a 
precarização que as atinge (e que provoca algum nivelamento relativamente ao ex-proletariado, também 
precarizado).     
                                       * De facto, em linguística, o conceito de ‘plebeísmo’ refere-se a uma palavra ou frase 
com origem na gíria ou na linguagem popular informal (basta lembrar-nos que – quando escrevemos uma 
palavra de origem popular ou um palavrão – escrevemos logo a seguir, entre parenteses, desculpem o 
plebeísmo! 

        Figura 3 - Edifício onde funciona o Plebeu 
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térreo encontra-se um diligente porteiro (também representado na Fig. 4), que 

indica aos amantes da          

  

Fig. 4- À entrada, a indicação do andar do Plebeu, 

 e a curiosa figura de um porteiro (que pergunta sempre ao que vamos) 

 

leitura onde se encontra o seu paraíso. 

Mas quem é que está por detrás da iniciativa que deu forma a este espaço incomum 

em qualquer parte do mundo2?  A ‘culpada’ da insólita diligência que deu ao Plebeu pernas 

para andar (há já uma meia dúzia de anos) foi Adelaide Gonçalves, Professora Titular do 

Departamento de História da Universidade Federal do Ceará3 (UFC), personalidade 

multifacetada4 cuja faceta mais saliente é o amor desmedido pelos livros. Foi esse amor 

                                                           
2                  Estima-se que o PLEBEU GABINETE DE LEITURA possa conter (?) 15 000 livros e 50 000 documentos, 
para além de posters e objetos tridimensionais relacionados de algum modo com o mundo dos livros e dos 
escritores. E o que é importante é que qualquer pessoa se pode dirigir à bibliotecária do PLEBEU e requisitar 
um livro para levar para casa ou consultar um documento in loco .  
3
                  O percurso académico de Adelaide Gonçalves é impressionante, e encontra-se reproduzido abaixo:   

 

 
 

4                        De entre a miríade das suas ‘facetas’, queria distinguir as seguintes, no que diz respeito aos seus 
interesses intelectuais: história e teoria das ideias, movimento operário e campesino (em especial de raiz 
anarquista), feminismo, imprensa operária no princípio do século XX, história ambiental…  Relativamente a 
outras ‘facetas’, associadas aos seus interesses (no campo político, em sentido lato), poderei citar os 
seguintes: sindicalismo, apoio ao Movimento dos sem Terra (MST), organização (e participação) de (em) 
conferências, debates e colóquios sobre (quase todos) os aspetos do movimento operário, denúncia do golpe 
(militar) de 1964 e do golpe (apoiado em leis absurdas) que partiu da oposição das elites a Lula e Dilma, e 
continua ainda hoje com as jogadas sujas de Bolsonaro, acompanhado dos seus três filhos, e de outros 
capangas como Moro e Guedes (desmatamento da Amazônia e invasão dos assentamentos nativos,  redução 
drástica do orçamento para as Universidades, luta feroz contra todos (?) os movimentos de defesa das 
minorias – LGBT, negros e outras –, tentativa de alteração dos conteúdos ‘sociais’ de algumas disciplinas do 
ensino secundário,  corte em todas as ‘regalias’ (?) outorgadas por Lula aos trabalhadores, abandono de um 
partido – PSL – e criação de um outro, com o nome ridículo de  “Aliança para o Brasil” ). 
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sem limites, aliado a uma atitude libertária em que a ‘partilha’ é fundamental, que a levou a  

não guardar só para si (e seus alunos) a imensa enxurrada de peças ligadas de algum modo à  

 

 

printed matter com ‘quem’ tem convivido em ‘união de facto’ há décadas, em 

Bibliotecas, livrarias e ‘sebos’ (no Brasil e na Europa, especialmente em Portugal). 

Em consonância com o espírito comunitário que anima a sua militância, decidiu 

então alargar essa ligação amorosa ao mundo todo, num espírito de rega infinita da ‘árvore 

do conhecimento’. 

 Após a sua importante (e sem-par) obra de compilação “A Bibliografia Libertária. O 

anarquismo em Língua Portuguesa” (Ed. Imaginário, São Paulo, 2001), o seu último livro  é a 

edição pelo Plebeu do Memorial apresentado à UFC para progressão à categoria de 

Professor Titular, e tem o título – prenhe de significado – de “Entre Livros” (Fig. 5). 

 

Fig. 5 – Ultima publicação de Adelaide Gonçalves (2019) 

 Conheci a Adelaide através de um amigo comum: o Eduardo da Letra Livre, a quem 

faço com o maior dos prazeres uma jovial (quase) elegia em ANEXO. Há anos que carrego 
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malões de livros de Lisboa para Fortaleza, e vice-versa, fazendo o (pesado, mas não 

pesaroso) contrabando de livros da LETRA LIVRE para o PLEBEU GABINETE DE LEITURA. 

 Em Setembro de 2019, a Adelaide foi convidada por Paula Sequeiros, do CES de 

Coimbra a deslocar-se a Lisboa, para fazer uma comunicação à conferência sobre 

“Bibliotecas Públicas, políticas culturais e leitura pública: Prospectiva, tensões e dinâmicas 

sociais”. Nessa ocasião, exibiu na Torre do Tombo uma exposição sobre livros de pano em 

que o texto era bordado à mão, letra a letra. Dessa exposição dei notícia para os sócios da 

EPHEMERA em “COISAS QUE INTERESSAM À EPHEMERA”. 

Inspirados então pelo espírito de Adelaide, voltemos à Fig. 4, e tomemos o elevador para o 

5ª andar. À saída do elevador deparamos com a ANTECÂMARA (01) na Fig. 65. Uma (pálida) 

amostra dos ícones que ornamentam a ANTECÂMARA (01) pode ser vista na Fig. 7. 

 

Fig. 6 – Tentativa de sistematizar topologicamente o Plebeu Gabinete de Leitura 

 

                                                           
5
 A Numeração das ANTECÂMARAS (O1, 02, 03) não tem nada a ver com o apelido digital pelo qual os 

tenebrosos filhos de Bolsonaro são conhecidos (Zero1, Zero2, Zero3). Trata-se de uma (infeliz) coincidência, 
dado o abismo que separa a excelência magnífica das ANTECÂMARAS do Plebeu Gabinete de Leitura da 
mediocridade execrável dos filhos de Bolsonaro, cuja influência nefasta no Brasil do início da terceira década 
do nosso século nunca é de mais sublinhar (e combater acerrimamente).     
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Fig. 7 -  Pequena amostra das paredes da ANTECÂMARA (01) 

 

Analisando a Fig. 7, pode ver-se, no canto superior esquerdo, uma referência ao 

Chiado, que denuncia a ligação de Adelaide a Portugal (por exemplo, o pós-doc referido na 

nota 3 foi feito em colaboração com o Professor Fernando Catroga, da Universidade de 

Coimbra). No canto superior direito encontra-se uma homenagem a António Cândido6 

(1918-2017), um dos intelectuais da geração anterior que mais influenciou Adelaide 

(juntamente com Florestan Fernandes), não só do ponto de vista estritamente intelectual, 

mas pela sua postura cívica contra todas as ditaduras (lembro-me de ter participado – em 

18.10.2017 – na homenagem a este intelectual promovida por Adelaide na UFC, por ocasião 

dos 100 anos do seu nascimento). 

 Passando então à ANTECAMÂRA (01 e 02) da Fig.6,  encontramos logo – na esquina 

da parede direita dessa ANTECÂMARA  com a HEMEROTECA (3) – o estranho objeto da Fig. 

8, que dá um ar surreal ao espaço, e – na passagem da ANTECAMARA (01) para as (02 e 03) 

– o letreiro  evocando Marielle Franco (os seus assassinos continuam impunes em 2019). 

                                                           
6
 Este Professor da USP introduziu no Brasil a matéria de “Literatura Comparada” (e – obviamente – esta 

matéria interessou Adelaide, que publicou vários trabalhos sobre este tema). As suas obras – todas imersas 
numa  atitude interdisciplinar – foram cruciais para o debate da formação literária associada a uma Sociologia 
Humanista (mais uma vez, estamos a sentir Adelaide a debruçar-se cuidadosamente sobre tais obras, em 
especial, sobre a sua pérola “Formação da Literatura Brasileira, de 1959). Do ponto de vista político, é 
considerado como percursor do Socialismo Democrático no Brasil, tendo participado  – de 1956 a 1966 – no 
SUPLEMENTO LITERÁRIO do Estado de São Paulo, onde expandiu as suas ideias para uma plêiade de leitores e 
discípulos (entre os quais Adelaide).  
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Fig. 8 – Cadeira de barbeiro e letreiro da rua Marielle Franco 

Entrando então pela porta da Fig. 6, coroada pelo ‘letreiro com livros’ que se vê na 

parte inferior da Fig. 7, deparamo-nos com a ‘sala de estar’ de Adelaide, onde ela conversa 

com visitantes e alunos, acompanhada por uma espécie de oratório à Frida Kahlo (Fig. 9) 

 

FIg 9 - Adelaide Gonçalves no seu espaço, com ícones de Frida Khalo em paralelo 

O resto da Sala (1) da Fig. 6 é ocupada por corredores do tipo do da Fig. 10a, 

separando duas fileiras de estantes (ou uma fileira de estantes e uma parede coberta de 

posters e outros objectos (Fig. 10b), representantes actividades (ou  figuras de gente de 

quem gosta). 
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Fig 10 – Exemplos de estantes, posters e objectos da SALA PRINCIPAL 

No Canto inferior esquerdo da Fig. 10b, encontramos um quadro representndo a 

Escola Nacional Florestan Fernandes, (bem) acompanhado pelo Quixote e por Emma 

Goldman. Florestan Fernandes7 é considerado “o maior sociólogo do Brasil”, e um dos 

mestres queridos de Adelaide, cujo retrato é dado na Fig. 11, sobressaindo de um 

backgroud constituído pela estante onde se encontram algumas das suas obras. 

 

Fig. 11 – Homenagem de Adelaide ao seu meste 

                                                           
7
 Florestan Fernandes (1920-1995) ocupou em 1964 a cátedra de Sociologia da USP, tomando o lugar de Roger 

Bastide. Orientou dezenas de teses (entre as quais a de Fernando Henrique Cardoso) acerca dos processos de 
industrialização e mudança social no Brasil, incidindo em especial sobre o problema do ‘subdesenvolvimento’. 
Aposentado compulsoriamente pela ditadura militar em 1969, foi Visiting Professor nas universidades de 
Columbia, Toronto e Yale até 1978, quando passou a ensinar/investigar na Pontifícia Universidade de São 
Paulo. Em 1986 foi eleito deputado constituinte pelo PT, e deputado federal, em 1990, tendo colaborado 
(intermitentemente) com a Folha de São Paulo a partir da década de 1940. 
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Passando à Sala (2) da Fig. 6, encontamos mais estantes como as da Fig. 10a, mas também 

expositores (Fig. 12) com livros de pano e outos objectos da predilecção de Adelaide. 

 

Fig. 12 – Exemplo de um dos expositores da Sala de Apoio e Biblioteca da ACI 

Se passarmos à Hemeroteca (Sala 3, Fig. 6), encontramos o acervo de jornais do 

Ceará, que contém o arquivo da Associação Cearense de imprensa, como se exemplifica na 

 

Fig. 13 – Amostra do acervo de publicações periódicas da Hemeroteca da ACI 
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Depois de termos dado uma volta clockwise pelas salas da Fig. 6 (com representação de 

alguma – ínfima – iconografia, considerada mais representativa), podemos agora passar a 

uma das mais importantes funções do PLEBEU GABINETE DE LEITURA: a sua função editorial 

de livros (ou panfletos) difíceis de encontrar fora do ‘circuito alternativo’. 

E começamos pelo fim, um livro de distribuição gratuita de E-P. Thompson (1924-

1993), o mais importante – segundo a Adelaide – escritor britânico da esquerda 

desalinhada, que criticou tanto os trabalhistas como os estalinistas8 (Fig. 13) 

 

 Fig. 13 - Capa e índice do livro de E.P. Thompson editado em 2019 pelo Plebeu, com 

introdução de Adelaide Gonçalves e Lucas Assis 

                                                           
8
 Edward Palmer Thompson  foi um historiador inglês da esquerda desalinhada que escreveu a obra 

monumental “The Making of the English Working Class” (1963). Publicou ainda biografias de William Morris e 
William Blake. Foi membro do Partido Comunista Britânico até 1956 (invasão da Hungria pela URSS), 
mantendo-se sempre um historiador marxista que via a história bottom-up, a partir do ponto de vista dos 
desprotegidos e  desfavorecidos.  É considerado como um dos principais apoiantes da importante Campanha 
pelo Desarmamento Nuclear dos anos 1950/60 (que teve e uma marcante influência no apaziguamento 
militante da oposição bélica entre os dois polos da Guerra Fria), e um dos fundadores da prestigiada New Left 
Review, fundada em 1960, da qual emanaram muitas ideias salientes da esquerda desalinhada (e onde foram 
publicados vários artigos originais, como –  por exemplo –  um ensaio  de Wolfgang Streeck que saiu no nº 71, 
intitulado "The most powerful description of what has gone wrong in western societies” , a propósito da crise 
financeira global de 2008. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Streeck
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Outra importante edição do Plebeu (esta de 2017) – cuja capa se encontra reproduzida na 

Fig. 14 –  traça a biografia de um tipógrafo anarquista de Fortaleza, colaborador do jornal de 

São Paulo chamado – significativamente – “A Plebe”. Foi morto prematuramente aos 31 

anos, em janeiro de 1926,  depois de ter fugido do campo de concentração de Clevelândia, 

no extremo norte do país,  para Guiana Francesa.  

 

 

Fig. 14 – Edição do Plebeu, com apresentação de Tyrone Cândido 

 Das edições mais antigas, gostaria de sublinhar um panfleto do Subcomandante 

Marcos (Fig. 15), e uma curiosíssima (e rara) edição sobre  Boaventura Durruti (Fig. 16),  um 

anarquista cuja ‘legendária’ coluna se deslocava diariamente, a partir de Barcelona, para a 

frente de Zaragoza, durante a Guerra Civil de Espanha. A situação da Coluna Durruti foi 

‘ressuscitada’ pela Internacional Situacionista (IS) do Maio Francês de 1968, como exemplo 

exemplar da atitude libertária preconizada pela IS durante (e depois) do movimento das 

ocupações, centrado na Sorbonne e no Odéon. A IS nasceu nos anos 1950, a partir de um 

grupo designado por “Lettristas”, teve o seu zénite em mai68,  e morreu em 1972 (auto- 

dissolveu-se, perante divergências ‘insanáveis’ entre as suas parcas dezenas de membros).   
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Fig. 15 – Um curioso panfleto do SUBCOMANDANTE MARCOS 

 

                                         

Fig. 16 – Edição do Plebeu sobre a Coluna Durrutti 
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ANEXO 

O QUE SE ME OFERECE DIZER SOBRE O EDUARDO DA “LETRA LIVRE” 

Conheci o Eduardo no princípio do século, quando ele veio praticar a sua arte para a LER 

DEVAGAR, que funcionava nesse tempo no Bairro Alto, num espaço pequeno, mas 

extremamente acolhedor como se pode ver na Fig. A.1. 

 

Fig. A.1 – Aspeto do cafezinho da LER DEVAGAR, no Bairro Alto  

Em 2002 quis lançar lá o meu “APOLOGIA DO HIPERTEXTO NA DERIVA DO TEXTO”, editado 

pela Difel (Fig. A.2). Na preparação desse lançamento fui (mui) 

afavelmente apoiado pelo Eduardo, que me ajudou em tudo o que 

precisei: por exemplo, foi incansável na instalação do DATA SHOW que 

iria projetar o Power Point com cantigas, que tinha preparado para a 

ocasião.  

Na festa que se seguiu, revelou-se um barman de ‘primeira água’ 

(embora servisse apenas vinho e bebidas espirituosas). 

 

 

Fig. A.2 – Lancamento de um livro meu  
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 Na Fig. A.3 pode ver-se a troca de mimos entre ele e o Zé Pinho, em face dos 

convidados de honra. 

 

Fig. A.3 – O Eduardo e o Zé Pinho na festa que se seguiu ao lançamento do meu livro 

 Já nas proximidades do equinócio de Verão de 2019, quando a LER DEVAGAR 

completou 20 anos, o Zé Pinho pediu-me um texto que traduzisse o meu sentimento em 

relação à LER DEVAGAR (saiu em Junho de 2019 um belo livro cuja capa se encontra na Fig. 

A.4). Apesar dos elogios do New York Times e quejandos sobre a arquitetura de interiores 

da livraria (agora no seu poiso atual na LX FACTORY, considerada uma das 10 mais belas 

livrarias do Mundo), resolvi focar no meu texto, transcrito na Fig. A.5, à LER DEVAGAR do 

Bairro Alto, onde imperava uma encantadora “CONVIVENCIALIDADE” à la Ivan Illitch.  

 

Fig. A.4 – Capa de “20 ANOS A LER DEVAGAR” 
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Fig. A.5 – O meu texto extraído do livro “20 ANOS A LER DEVAGAR” 


