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Editorial

A

no de Jornada é ano muito especial. Estamos, há vários meses, ou
melhor, há mais de um ano, compartilhando ideias, emoções antecipadas.
Realizamos planos, fazemos consultas a
escritores, artistas, pesquisadores, editoras,
instituições governamentais, não governamentais. Construímos parcerias inteligentes
com instituições sensibilizadas pela importância do ato de ler, pela amplitude da leitura em
tempos contemporâneos. Realizamos atividades múltiplas programadas, como Pré-Jornada, Pré-Jornadinha. É a Jornada em Ação.
Damo-nos conta, mais uma vez, dos motivos
por que não aceitamos que as Jornadas sejam consideradas um evento.
O projeto Livro do Mês continua a
todo vapor. Movimentamos professores, alunos de diferentes níveis de ensino, de distintos sistemas educacionais, bibliotecários,
agentes culturais, todos sensibilizados pelo
objetivo maior: formar leitores a partir da sintonia entre educação-cultura-tecnologia. O
programa Mundo da Leitura na TV, uma realização conjunta entre o Mundo da Leitura,
UPFTV e o Canal Futura, continua a encantar
crianças telespectadoras, jovens e adultos
estimulados pelo encantado mundo da literatura, das artes, da cultura em suas distintas
manifestações, envolvidos pela magia em
que se constitui a linguagem peculiar ao suporte televisivo.
O projeto Mundo da Leitura em Comunidades leva a crianças modalidades
diferenciadas de leitura, estimulando-as a
deixarem-se tocar pelo encanto do ato de
ler textos impressos e textos estruturados
em linguagens de diferentes naturezas. Entre essas crianças, encontram-se grupos que
participam do processo de inclusão digital,
criando-lhes maior ânimo no desenvolvimento de atividades de leitura e de escrita num
processo tradicional ou meio eletrônico.
As práticas leitoras multimidiais no
Centro de Referência de Literatura e Multimeios, focadas no tema da 14ª Jornada Nacional de Literatura e da 6ª Jornadinha – “Leitura entre nós: redes, linguagens e mídias”
– foram programadas e estão envolvendo

alunos e professores das visitas agendadas
com ações emergentes de vivências leitoras
fundamentadas no trinômio educação-cultura-tecnologia.
A organização do Caderno de Atividades V, instrumento importante para professores e alunos, e a sua publicação têm contribuído de forma singular para envolver distintos
públicos com a leitura antecipada das obras
dos escritores e pesquisadores convidados a
participar da próxima edição da Jornada e da
Jornadinha. A decisão de continuar a metodologia que concede ineditismo às Jornadas
Literárias de Passo Fundo, fazendo-a ocupar
destacado lugar em meio a tantas atividades
de valorização da leitura literária, envolve
essa movimentação cultural de concretude e
objetividade. Nas visitas da equipe encarregada de divulgar a Jornada no contexto da
Pré-Jornada e da Pré-Jornadinha em cidades-polo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, comprova-se, entre tantos
profissionais, o interesse de grupo significativo de pessoas em conhecer autores e obras
envolvidos nessa movimentação.
Paralelamente a essas ações, estão sendo desenvolvidas atividades culturais
pontuais no Largo da Literatura, numa participação colaborativa entre o curso de Letras,
através do Centro de Referência de Literatura e Multimeios, e a Secretaria Municipal de
Educação, por intermédio da Universidade
Popular. É exemplo ímpar a comemoração do
Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil com
homenagem a Monteiro Lobato, realizada no
mês de abril último, como forma de conscientizar a população em geral da importância da
leitura, da literatura, do entendimento e da
valorização de ações artísticas e culturais e
da necessidade de conectar-se com o grande projeto de formar leitores, sua importância
no processo de transformação da cidade, do
estado e do país. Foi o Festerê Literário que
acelerou seu ritmo, contribuindo para divulgar
a um público cada vez mais heterogêneo por
que Passo Fundo ostenta o título de Capital
Nacional da Literatura, Capital Estadual da Literatura e por que as Jornadas Literárias são
Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul.

No espaço do Largo da Literatura, continuam
a ser oferecidas oportunidades de leitura à
população em geral para que tenha acesso a diferentes acervos e ao domínio da linguagem informatizada, numa ação conjunta
com professores e monitores do Espaço Kelix
de Inclusão Digital, do curso de Ciência da
Computação, em sintonia com integrantes
da Junior Chamber International (JCI) e com
as políticas de inclusão digital defendidas por
essa organização.
A importância dessas ações tem merecido seu registro em livros. Professores do
curso de Letras e monitores do Mundo da Leitura têm-se revelado comprometidos com a
divulgação das ideias e das ações de leitura
de diferentes naturezas, capazes de garantir
um processo exitoso de formação de leitores
numa perspectiva contemporânea.
O relato de todas essas ações, prezado leitor, distinta leitora, não objetiva meramente a descrição. Tantas e importantes
ações transformam-se numa pergunta: o que
tem sustentado, por tantos anos, uma movimentação cultural ininterrupta, consistente,
exitosa? Certamente, o que une as pessoas que batalham pela continuidade dessas
ações é a sintonia com o grande objetivo:
formar leitores críticos, cidadãos, isto é, capazes de transformar para melhor a cidade
em que habitam, na qual vivem plenamente;
capazes de provocar mudanças substanciais
nos grupos em que atuam, aprimorando seu
estar nos diferentes cenários que marcam
suas vidas. A participação entusiástica de
leitores em formação, em diferentes fases de
desenvolvimento físico, mental e emocional,
nos diferentes projetos é fundamental para a
consecução de objetivo tão consistente, tão
significativo. Nosso reconhecimento à participação de tantos atores nesse processo de
desenvolvimento e de aprimoramento pela
leitura.

Rodrigues, Mateus Mattielo Nickhorn, Renato Britto.
Estagiárias do projeto Mundo da Leitura na TV:
Aline Silva, Daniela Lorenzato.
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Leitura entre nós: redes,
linguagens e mídias

14ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo completa
três décadas de movimentação em torno do livro e da leitura nas
mais variadas linguagens e mídias. A
origem da Jornada, no ano de 1981,
está intimamente ligada à história da
leitura no Brasil num processo de redemocratização política e de valorização da cultura, como elemento fundamental à formação crítica e cidadã
dos indivíduos e, de modo geral, da
própria sociedade. A evoluç ão do trabalho de promoção da leitura dessas
três décadas não implicou, contudo, a
estagnação dos conceitos. Tendo por
princípio que a leitura literária é, em
essência, a mais complexa e transformadora das tantas formas de ler, e
que provoca uma subversão da conformidade, uma pluralidade de sentidos e de interpretações e de alterida-

de singular – a Jornada não recusou
os progressos que envolveram o desenvolvimento e a criação das mais
variadas mídias, quanto mais quando
essas mídias, justapostas a outras
manifestações artísticas, ganhavam
uma elaboração estética renovada.
Por isso, a Jornada, na defesa da leitura para todos, propôs em sua história refletir sobre a arte em todas as
suas formas, das manifestações pela
oralidade popular às engendradas
pelas mídias eletrônicas, das estabelecidas nas comunidades orais às
distribuições na sociedade em rede.
A leitura entre nós, os envolvidos na
história da Jornada, os leitores, os escritores, os artistas, as crianças, é forma de viver e de transformar a vida.
Nós somos os nós dessa rede, no feliz
jogo que a língua portuguesa permite
entre “nós”, na grande comunidade

que passou a ser o mundo medido
pela voz, pela escrita, pela tecnologia
digital provedora da rede, promotora
da livre comunicação em tempo real.
No terceiro milênio, as Jornadas de
Passo Fundo se integram conscientemente a uma era na qual o saber, o
trabalho, a leitura, a imaginação, tudo
passa por experiências interpessoais e pela inteligência coletiva. O conhecimento, na atualidade, se dá em
rede, num universo no qual sujeitos
e textualidades em diálogo se envolvem em quaisquer projetos significativos, em todo objeto com sentido. A
sociedade em rede, nos seus infinitos
“nós”, é, em seu cerne, produtora de
saber e de arte, sem restrições e sem
papéis definidos. Na leitura de um texto escreve-se a vida de quem lê.

Canção da 14ª Jornada Nacional de
Literatura
SAGRAÇÃO DA PALAVRA

Paulo Becker / Humberto Gessinger

pelo espaço-tempo viaja a
palavra
deletando os vácuos do
esquecimento
das placas de barro de
antigos sumérios
chega ao livro impresso
salta pra internet
mas cadê você que não
me tecla mais
a rede emudeceu sem
tuas palavras
mas cadê você, refaça a

conexão
crie outros nós entre nós
a palavra lava as mágoas
da alma
a palavra leva a
clandestina ideia
a palavra louva o soberbo
amor
a palavra cria nós entre
nós
mas cadê você que não
me tecla mais

a rede emudeceu sem
tuas palavras
mas cadê você refaça a
conexão
crie outros nós entre nós
a palavra livra o grito
oprimido
a palavra luta contra a
força bruta
a palavra cria nós entre
nós
a palavra cria nós entre
nós
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14ª Jornada Nacional de Literatura
Lançamento em Porto Alegre e Passo Fundo

A

o comemorar 30
anos de existência, a
Jornada Nacional de
Literatura apresentou as novidades da décima quarta edição
no dia 20 de janeiro, no foyer
do Bourbon Shopping Country,
em Porto Alegre, e no dia 23 de
março no Centro de Convivência da Universidade de Passo
Fundo (UPF). Escritores, artistas, autoridades, leitores e convidados conferiram o que estará em pauta entre os dias 22 e
26 de agosto na movimentação
cultural, que acontece no Circo
da Cultura, Campus I da Universidade de Passo Fundo. Durante o lançamento, foi divulgada mais uma edição do Prêmio
Passo Fundo Zaffari & Bourbon
de Literatura, além dos eventos
integrantes da programação: 6ª
Jornadinha Nacional de Literatura, 10º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e
Patrimônio Cultural; 4º Encontro Nacional da Academia Brasileira de Letras; 3º Encontro
Estadual de Escritores Gaúchos; 2º Seminário Internacional de Contadores de Histórias;
Simpósio Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e a primeira edição da JorNight.
A coordenadora das Jornadas Literárias, professora Tania Rösing, apresentou o tema
“Leitura entre nós: redes, lin-

Ignácio de Loyola Brandão, Alcione Araújo e Luís Augusto Fischer foram atrações do lançamento na capital gaúcha

guagens e mídias”, enfatizando
que o desafio é fazer com que
essa discussão possa ser de
grande aprofundamento para
a formação do leitor brasileiro. Para Tania Rösing, muitas
mãos, pensamentos e sensibilidade fazem parte da história
dos 30 anos. “É o momento de
dizer obrigada às pessoas que
nos ajudaram na caminhada.
Que bom que o Josué Guimarães acreditou e chamou outros

Tania Rösing, coordenadora das Jornadas Literárias, no lançamento
da movimentação cultural em Passo Fundo.

escritores para a primeira edição desse movimento literário
que se tornou ininterrupto”, declarou.
Entre os grandes nomes internacionais já confirmados na
décima quarta edição, estão o
português Gonçalo Tavares,
os argentinos Alberto Manguel
e Beatriz Sarlo e o tunisiano
Pierre Lévy. Entre os nacionais,
Mauricio de Sousa, Elisa Lucinda, Edney Silvestre e Eliane
Brum.
“A Jornada é o maior e mais
importante evento da literatura
no país, todavia, os nós que
compõem essa rede de interação do público com as letras
não se limitam aos dias da Jornada, mas integram propostas
inovadoras da formação de
leitores que propiciam a Passo Fundo e região respirar literatura”, observou o presidente
da Fundação UPF, Jocarly Patrocínio de Souza, referente ao
trabalho contínuo de formação
de leitores realizado em Passo
Fundo. “Acreditamos que o for-

mato da Jornada, que aproxima
o leitor e os autores, é a forma
adequada para o sucesso e o
motivo pelo qual Passo Fundo
recebeu o título de Capital Nacional e Estadual da Literatura”, frisou o reitor da UPF, José
Carlos Carles de Souza.
Na opinião do prefeito de
Passo Fundo, Airton Dipp, é um
orgulho para todos os passo-fundenses a realização do
principal evento literário do país
para fomentar a cultura. “Essa
história de sucesso se deve à
UPF e a todos os envolvidos
nesse projeto. Vamos inovar
novamente nas questões literárias com esta 14ª edição da
Jornada”, argumentou.
A música e um clipe da Jornada também foram apresentados no evento que contou
ainda com a participação de representantes da imprensa, de
entidades e instituições, assessores parlamentares, escritores, representantes de editoras
e comissão organizadora.
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Homenagens às Jornadas Literárias pelos
30 anos de comprometimento com a leitura

Ordem dos Jacarandás

A

s Jornadas Literárias de Passo Fundo receberam mais
dois importantes reconhecimentos. A caminhada de 30
anos na formação de leitores
rendeu à movimentação cultural a comenda da Ordem dos
Jacarandás, mais importante
homenagem prestada na 56ª
Feira do Livro de Porto Alegre,
e uma homenagem durante o
grande expediente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
A solenidade especial, com
a presença de escritores, leitores e autoridades, na qual a
Jornada recebeu a comenda
da Ordem dos Jacarandás,
aconteceu no dia 11 de novembro de 2010, no auditório
do Memorial do Rio Grande
do Sul, na capital gaúcha. O
presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, proponente da homenagem, João
Carneiro, destacou a satisfação em entregar a comenda
às Jornadas. De acordo com
Carneiro, a comenda foi criada com o objetivo de destacar
pessoas, instituições, fatos e
eventos que fazem por merecer na área do livro e da leitura.
Em seu discurso durante a

Assembleia Legislativa

homenagem à UPF e à Jornada, o reitor José Carlos Carles de Souza enfatizou que a
instituição sentia-se honrada
pelo reconhecimento ao nobilíssimo trabalho desenvolvido
pelo projeto das Jornadas Literárias. “Sem dúvida, Passo
Fundo realiza uma ação cultural diferente: divulga antecipadamente as obras dos autores
convidados, estimula a leitura,
fomenta o debate interdisciplinar do conteúdo das obras à
luz de um tema central”, lembrou.
No dia 03 de maio de 2011,
a homenagem aconteceu no
grande expediente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O deputado Luciano Azevedo (PPS), propositor
da ação, definiu a realização
e condução das Jornadas Literárias como “um feito heróico”, ressaltando a participação de mais de 800 escritores
e pesquisadores ao longo das
três décadas dessa movimentação cultural.
Luciano fez um apelo em
defesa à manutenção e continuidade da ação, que necessita, cada vez, de mais aportes
financeiros em razão de seu
crescimento. O parlamentar
também resgatou aspectos da

história da Jornada e lembrou
o fato de Passo Fundo ostentar o maior índice de leitores
do país: uma média de 6,5 livros por ano.
Tania Rösing, idealizadora
e organizadora das Jornadas
Literárias, afirmou que a caminhada de 30 anos do evento
é resultado de um trabalho
ininterrupto, desenvolvido por
uma equipe interinstitucional
que organiza as Jornadas e
seus desdobramentos, à qual
estão vinculados profissionais
da UPF, da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e de empresas privadas, através do
apoio das leis de incentivo à
cultura do governo federal e
do governo estadual. “Nosso
trabalho não tem sentido se
não alcançarmos os professores, se não estivermos estimulando a formação de sujeitos
leitores e mediadores de leitura. A homenagem se constitui
em estímulo à continuidade
das ações após 30 anos de
efetivo comprometimento com
a leitura”, observou Tania.
Entre as autoridades presentes no grande expediente, citam-se as vice-reitoras
de Graduação, Neusa Maria
Henriques Rocha, e de Extensão e Assuntos Comunitários,

Lorena Teresinha Consalter
Geib, o representante da Fundação UPF, Adriano Teixeira,
os diretores da Faculdade de
Artes e Comunicação, Cassiano Del Ré, do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, Rosani Sgari Szilagyi, e
da Faculdade de Odontologia,
Maria Salete Linden, além das
professoras Rosane Zimmermann, Fabiane Burlamaque e
da diretora do Campus Carazinho, Tânia Keller e dos monitores do Centro de Referência de Literatura e Multimeios
(Mundo da Leitura).
O secretário estadual de
Infraestrutura e Logística,
Beto Albuquerque, e o presidente do Instituto Estadual do
Livro e participante das Jornadas Literárias, Ricardo Silvestrin, também acompanharam
a solenidade. Representando
a Prefeitura de Passo Fundo, participaram o secretário
de Desporto e Cultura, Alex
Necker, e a coordenadora da
Universidade Popular, Maria
Augusta D’ Arienzo, além do
vereador João Pedro Nunes,
em nome do Legislativo municipal.
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Boa Leitura, a Leitura na TV

B

oa Leitura, a Leitura na TV é um
projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo e tem por
objetivo promover as literaturas brasileira e
clássica, incentivando a prática efetiva da
leitura como condição imperativa para a
formação de sujeitos e, consequentemente, para a vivência cidadã em comunidade.
Consiste em produzir interprogramas de
televisão sobre obras literárias clássicas e
lançamentos,da literatura brasileira, visando à promoção da leitura. Nesse sentido,
a proposta assenta-se nos desafios de aumentar o índice de leitura da região e do
país e de qualificar o leitor, ressignificando
a sua relação com os livros.
Os interprogramas têm como base uma
metodologia inovadora, que articula o comentário a respeito da obra literária com
processos de edição dinâmicos e atraentes
aos telespectadores. Dessa forma, busca-se, com as sugestões de obras, auxiliar na
formação de sujeitos autônomos intelectualmente e participativos de um processo
de enriquecimento cultural. Com essa iniciativa, acrescenta-se mais uma atividade
à prática de formação de leitores há muito
exercida pela UPF, por meio das Jornadas

de Literatura de Passo Fundo.

tura entre nós: redes, linguagens e mídias”.

Um pouco da história
O Boa Leitura, a Leitura na TV existe desde 2008. Desde então, promove a
leitura de obras da literatura brasileira da
atualidade e clássicos da literatura universal com um papel significativo no que diz
respeito aos efeitos do trabalho. Em 2009
foi agraciado com o prêmio de Menção
Honrosa do Canal Futura no II Encontro de
Jornalismo das Universidades Parceiras,
no Rio de Janeiro.
O projeto direciona-se ao leitor contemporâneo, proficiente em mídias e articulado
com uma linguagem televisiva, o que justifica a combinação entre um texto crítico
inovador, contextualizado, e uma edição de
imagens envolvente.
O papel do interprograma é provocar
uma experiência afetiva entre as pessoas
e a obra apresentada, fazendo do ato de
leitura um exercício instigante e prazeroso
de descoberta.
Na etapa atual do projeto, o trabalho
está dirigido às obras literárias de autoria
dos convidados à Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, cujo tema é “Lei-

Parcerias
O trabalho que envolve o Boa Leitura,
a Leitura na TV é feito numa pareceria entre o curso de Letras, o programa de Pós-Graduação em Letras, a UPFTV e o Canal
Futura.
Na distribuição das atividades, no âmbito da UPF, professores do curso de Letras
e do PPGL selecionam as obras, criam os
roteiros e atuam como apresentadores dos
interprogramas; por sua vez a UPF TV participa na definição das ações, fornece as
instalações e recursos necessários, realiza e dirige as gravações, edita o trabalho
e o exibe em sua programação. Já o Canal
Futura, além de participar na definição das
ações, exibe, semanalmente, no Jornal Futura, os interprogramas gravados e produzidos pela UPFTV.
Dessa forma, telespectadores da UPF
TV, na região, e do Canal Futura, em todo
o Brasil, formam o público-alvo desse projeto, e, assim, ficam conhecendo o trabalho realizado pela UPF, através do curso de
Letras e do Programa de Pós-Graduação
em Letras, em prol da leitura e da literatura.

Caderno de Leitura

A

Jornada Nacional de Literatura,
desde 1981, desenvolve uma
metodologia de leitura singular
denominada Pré-Jornada, visando às trocas de experiências e valores. O objetivo
é estimular, previamente, as leituras das
obras dos autores que participarão das
conferências, dos palcos de debates e
dos encontros que constituem as Jornadas Literárias, que, em 2011, completam
30 anos.
Com a elaboração do Pré-Jornada:
Caderno de Leitura, intenciona-se, além
de consolidar a exitosa sistemática da
Pré-Jornada, integrar os “nós” de leitores
da 14ª Jornada Nacional de Literatura e
auxiliar a sistematização da leitura entre
públicos distintos. O caderno é parte desse processo de intercomunicação e de diálogo, tendo como base dessas trocas a
arte e a literatura.
Dessa forma, o conteúdo dos roteiros
apresentados constitui uma oportunidade
para a consolidação do leitor emancipado, crítico e qualificado. Após a biografia dos autores, há um breve resumo da

obra escolhida, com foco nas questões
formais e de estrutura do texto. Na apresentação contextual do livro, analisam-se
circunstâncias culturais e sociais envolvidas na produção do texto, procurando
também estabelecer a relação entre a
obra e a temática da 14ª Jornada Nacional de Literatura: “Leitura entre nós: redes, linguagens e mídias”. Na sequência,
apresenta-se uma espécie de “arremate”
crítico, para aprofundar alguns aspectos
ao leitor, assim como sugestões de links
que encaminham a leitura para outros
textos de alguma forma “citados” na obra
em questão.
Pretende-se com este Pré-Jornada:
Caderno de Leitura estimular o público
participante desta movimentação cultural
única à leitura da obra, instigando os leitores a encontrar seu caminho de interpretação, recontextualizando o texto na
especificidade de sua circunstância e de
sua condição.
O Pré-Jornada: Caderno de Leitura
está disponível no site da Jornada Nacio-

nal de Literatura http://www.jornadadeliteratura.upf.br/.
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Pré-Jornada: 30 anos

A

equipe de Pré-Jornada, em parceria com 7ª Coordenadoria Regional
de Educação e demais coordenadorias de Educação do estado do Rio Grande
do Sul, está realizando a divulgação da 14ª
Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha nos municípios do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. A sensibilização dos professores para a realização da Pré-Jornada e da
Pré-Jornadinha nas escolas e em diferentes
espaços é fundamental para qualificar a participação e a interação de adultos, adolescentes e crianças com os escritores e artistas
que se farão presentes em agosto, no Circo
da Cultura, em Passo Fundo.
Não fique de fora, saiba como realizar a
Pré-Jornada em sua escola ou em seu local
de trabalho.
O que é Pré-Jornada e como participar
A Pré-Jornada é uma movimentação cultural de grupos interdisciplinares, que farão
a leitura antecipada das obras dos autores
convidados para a 14ª Jornada Nacional de
Literatura, a fim de desenvolver análise e
interpretação dos textos. Ao mesmo tempo,
constituir-se-á num processo de reflexão sobre questões de leitura como prática social,
literária e das manifestações artístico-culturais em diferentes mídias, tendo em vista a
complexidade que o ato de ler assume neste
momento da história da humanidade. Nesse
processo estão previstas ações individuais
de leitura e momentos para compartilhar as
experiências vivenciadas com vistas à formação continuada em serviço de leitores e de
mediadores de leitura.

Como participar da Pré-Jornada
Formar grupos de, no máximo, dez integrantes para:
1. Proceder à leitura da obra Mediação
de leitura: discussões e alternativas para a
formação de leitores, organizado por Fabiano dos Santos, José Castilho Marques Neto e
Tania M. K. Rösing, (editora Global), e à discussão sobre o seu conteúdo como embasamento teórico do processo de compreensão
da leitura em sua complexidade
2. Proceder à leitura do material de
apoio Pré-Jornada: caderno de leitura, disponibilizado no site da 14ª Jornada Nacional
de Literatura (www.jornadadeliteratura.upf.
br) Na sequência, cada integrante do grupo
deverá escolher, no mínimo, um autor e uma
das suas obras indicadas exclusivamente na
lista disponível no site da 14ª Jornada Nacional de Literatura ou no fôlder da Pré-Jornada.
Recomenda-se que a seleção inclua autores
e obras distintas com vistas ao enriquecimento do grupo.
3. Realizar a leitura individual da obra
escolhida
4. Apresentar e discutir em grupo a experiência de leitura individual. Registrar na ata
o nome de cada participante e a respectiva
obra escolhida. Na sequência, compartilhar
essas vivências nas redes sociais facebook,
twitter ou no blog da Jornada, no site da 14ª
Jornada.
5. Acessar individualmente o site www.
jornadadeliteratura.upf.br. Clicar no ícone
Pré-Jornada e após em Pré-Jornada on line,
para selecionar o nome do autor e a obra
escolhida. A seguir produzir um texto que

responda às questões levantadas sobre as
obras.
Atas online para as etapas 1, 2 e 4
Obs.: essas atas encontram-se disponíveis neste site através do menu: Pré-Jornada
> Atas Pré-Jornada
Informações gerais
•
nome da instituição, endereço, telefone e e-mail
•
nome por extenso dos participantes
•
agenda dos encontros (data, horário
e local)
•
relato dos encontros 1, 2 e 4 e assinatura de todos os participantes
Certificado
•
Os participantes receberão um certificado de 40 horas.
•
A realização de todas as etapas é
obrigatória para obtenção do certificado de
40 horas.
Prazo de entrega das atas
As atas servirão como controle de participação, devendo ser preenchidas apenas para
as etapas 1, 2 e 4. Deverão ainda ser reunidas num único envelope e enviadas para a
Universidade de Passo Fundo até 5 de agosto de 2011
Endereço para entrega das atas:
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Pré – Jornada Nacional de Literatura
Campus I – BR 285 - Km 171 – Bairro São
José
Cx. Postal: 611 – CEP: 99001-970 –
Passo Fundo - RS
Tel.: (54) 3316-8368 – ramal 8730
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Festerê Literário prepara comunidade para 14ª
Jornada Nacional de Literatura

A

primeira ação do Festerê Literário
em 2011 aconteceu no Largo da
Literatura (praça Armando Sbeghen), em 19 de abril. Esse evento, que
prepara a cidade de Passo Fundo para
receber uma das maiores movimentações culturais da América Latina, a Jornada Nacional de Literatura, contou com
a participação dos estudantes de 1º a 4º
anos da Escola Protásio Alves de Passo

A

Fundo.
Entre as atrações do Festerê, realizado também para celebrar o Dia Nacional
do Livro Infantil, 18 de abril, e comemorar
o dia do nascimento de Monteiro Lobato,
foram realizadas contação de histórias,
oficinas e microespetáculos de bonecos.
Este é o quinto ano de realização dos
festerês, os quais acontecerão uma vez
por mês, até a 14ª Jornada Nacional de

Literatura, nos dias 22 a 26 de agosto.
A programação é promovida pela Universidade de Passo Fundo – Faculdade
de Artes e Comunicação (FAC) - Centro
de Referência de Literatura e Multimeios
(Mundo da Leitura) e Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Educação
(SME) – Universidade Popular (UP).

Caderno de Atividades V

Jornadinha Nacional de Literatura
objetiva incentivar a leitura do texto
literário em diferentes linguagens
e mídias. Discussão que pressupõe o conhecimento prévio, por parte de professores e alunos, dos autores e livros indicados para o evento.
A Pré-Jornadinha, preparação
para a conversa com os escritores, consiste na leitura de uma ou mais obras de
autores que estarão presente no Circo da
Cultura em agosto de 2011.
Desde 2003 o Centro de Referência de Literatura e Multimeios elabora o
Caderno de Atividades, com sugestões
de práticas leitoras referentes às obras
indicadas para a Jornadinha, sendo contemplada, no mínimo, uma obra de cada
autor.
Dessa forma, o Caderno de Atividades V objetiva contribuir com os professores e alunos na realização da Pré-Jor-

nadinha. Além de estar disponível online
no site da Jornada http://www.jornadadeliteratura.upf.br, o caderno é distribuindo
gratuitamente às instituições educacionais
que estão se organizando para participar
da 6º Jornadinha
As escolas interessadas em participar dessa movimentação podem entrar
em contato com a equipe de Pré-Jornada
e Pré-Jornadinha para receber o material.
Todas as atividades sugeridas no Caderno de Atividades V exigem a execução,
por parte de alunos e professores, de um
trabalho final, que será avaliado pela comissão organizadora da Pré-Jornadinha a
partir da entrega de uma ata e de um registro que comprove a atividade realizada.
	Espera-se que o Caderno de Atividades V contribua na preparação para
Jornadinha e que as escolas, a partir dele,
criem atividades visando à leitura em diferentes linguagens e suportes.

Capa do caderno de atividades
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Práticas leitoras 2011
Artes visuais: explorando os sentidos
Educação infantil

A

prática leitora “Artes visuais: explorando os sentidos”, destinada
a alunos de educação infantil,
convida a participar de uma leitura interativa da história Cheiro de mato, de Regina
Rennó, por meio de sons, texturas, cores
e diferentes textos visuais, conduzindo-os a uma experiência sensível e estética
do texto visual.
Por meio da linguagem simbólica, recria o mundo à sua volta de maneira ativa
e espontânea expressando sentimentos,
sensações e pensamentos que se formam ao longo de suas experiências. A
arte desempenha um papel fundamental
ao estimular leituras de diferentes textos
e exploração de materiais de naturezas
distintas. Ao observar, pintar, recortar,
desenhar, modelar, entre outras atividades plásticas e psicomotoras, as crianças

aguçam seus sentidos por meio do conhecimento artístico e estético. Ao explorar linhas, formas, pontos, texturas, cores

e volumes, estabelecem um elo com seu
meio social e cultural de maneira ativa.

Da leitura da imagem ao texto escrito
1º e 2º anos do ensino fundamental

A

prática leitora “Da imagem ao
texto escrito” alia os recursos de
imagem e texto por meio da linguagem dos quadrinhos. Ela é destinada
para alunos de 1º e 2º anos do ensino
fundamental, e tem por objetivo familiarizar os alunos com a leitura de textos
distintos instigando-os a ler atribuindo
sentido ao texto a partir de suas próprias
percepções.
A leitura da imagem e dos sons precede a leitura da escrita, fazendo com que
a criança potencialize suas capacidades
cognitivas para compreensão de textos
mais complexos. Neste processo de transição entre a imagem e a palavra escrita,
é imprescindível que a criança assimile a
diversidade de textos verbais e não verbais, sendo conduzida de maneira criativa a um olhar curioso e questionador.
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Resgatando a oralidade

3º e 4º anos do ensino fundamental

A

prática leitora “Resgatando a oralidade”,
aplicada no Mundo da
Leitura para alunos de 3º e 4º
anos do ensino fundamental
resgata a oralidade por meio
de diversos suportes. Destacam-se frases feitas, ditos populares, quadras, crenças, entre outros, resgatando as suas
origens, tendo como propósito
informar às novas gerações e,
dessa forma, colocar os alunos em contato com a cultura
popular. A atividade também
divulga alguns escritores que
se farão presentes na 6ª Jornadinha Nacional de Literatura, como Lenice Gomes e Ricardo Azevedo.

Mídias sociais: socialização na cultura digital

A

5º e 6º anos do ensino fundamental

s
mídias
sociais
provêm de um conceito anterior à internet, pois os conteúdos
criados e disponibilizado não
eram monitorados nem revistos por grandes grupos,
e a produção era de muitas
pessoas para muitas pessoas. Redes como o Orkut
e o Facebook, que transformaram a forma como a sociedade se comunica hoje,
estão em alta tanto em nossa
vida particular quanto no mercado de trabalho. Empresas
utilizam o perfil do usuário
na hora de uma entrevista,
amigos se comunicam por
meio de mensagens e compartilham fotos, empresas divulgam seus serviços, assim
como vários outros exemplos
que poderíamos citar.
A prática leitora realizada no
Mundo da Leitura intitulada

“Mídias sociais: socialização
na cultura digital” para alunos
de 5º e 6º anos do ensino fundamental, apresenta aos alunos o livro Coração na Rede
da autora Telma Guimarães
Castro Andrade, que nos
transporta ao mundo das re-

des sociais. Posteriormente,
os alunos se identificam com
os perfis do Orkut mostrados, e um questionamento
fica no ar: se o presidente da
República proibisse o acesso
à internet no país, o que seria
de cada um de nós? Por fim,

é realizada uma discussão
sobre as transformações que
esse mundo virtual trouxe
para nossas vidas.

Passo Fundo, junho de 2011 - Ano XIV

Jornal do Centro de Referência de Literatura e Multimeios - 11

Poesia visual: do papel ao digital

7º, 8º e 9º anos do ensino fundamental

A

prática de 7º, 8º e 9º anos apresenta a poesia visual, a
poesia concreta e a poesia digital. Estas poesias possuem suas especificidades e podem ser apresentadas
em verso ou em prosa.
Hoje temos no ciberespaço textos poéticos disponíveis em
m eio digital, poemas visuais que ganharam uma nova dinâmica na rede, poemas interativos e ambientes que permitem ao
leitor ser também colaborador, influenciando e difundindo informações para outros. Em ambientes com este objetivo, o texto
estará sempre em construção e aberto a novas intervenções.

RPG: um jogo de aprendizagem

A

Ensino médio

prática sobre role-playing game (RPG), voltada ao público do ensino médio, “RPG: um jogo de aprendizagem”, focaliza o jogo de interpretação, sua origem e o
aspecto fantástico relacionado a ele, a fim de que o aluno possa
valer-se deste como instrumento didático e social.
Almeja-se que o educando, por meio de um ambiente
diferenciado, de caráter informal e mais prazeroso para aprendizagem, tenha um envolvimento otimizado com a temática a
ser trabalhada e sua percepção de mundo ampliada pelas situações que se assemelhem à realidade prática. Referente à
literatura fantástica que envolve o RPG, frisa-se que, apesar de
apresentar fatos que não podem ser explicados pelas leis do
mundo real, por meio de inserções de elementos sobrenaturais
ao enredo, transfigura a realidade, funcionando, de certa maneira, como uma crítica à sociedade.

Texto teatral na leitura entre nós
Ensino superior

A

prática leitora que envolve os alunos de ensino superior é um convite para conhecer o escritor, dramaturgo e mediador das Jornadas, Alcione Araújo. A partir
das crônicas do seu livro Cala boca e me beija (Record), as relações entre leitura e o texto teatral serão estudadas, começando com a curiosa sugestão do autor de que a leitura em voz alta
de um texto teatral serve tanto para a compreensão do mesmo
como também para o aprimoramento da leitura.
Na prática leitora “Texto teatral na leitura entre nós”, segue-se a orientação de Araújo, os alunos leem e buscam compreender o conteúdo em conjunto, com a exposição do entendimento
individual e construção das relações possíveis. Entre os conteúdos apresentados, os alunos conhecem o desenvolvimento
do texto dramatúrgico, seus elementos, suas curiosidades, sem
esquecer-se da leitura em voz alta como aliada da compreensão.
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Em 2011 o projeto Livro do Mês
inicia a sua 36ª ed ição

O

projeto Livro do Mês é uma ação de Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura, viabilizado através das parcerias: Universidade de Passo Fundo – curso de Letras – Centro de Referência de Literatura e Multimeios,
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Educação e Universidade Popular, SESC Passo Fundo e editoras brasileiras sensíveis à aproximação do leitor-autor.
Iniciou as atividades em 2011 completando sua 36ª edição. No mês de março, os leitores tiveram a oportunidade de
conhecer e dialogar com o escritor Mario Teixeira sobre a obra Alma de fogo: um episódio imaginado da vida de Álvares
de Azevedo da editora Ática. Em abril os alunos contaram com presença da escritora infantil e juvenil Índigo com a obra
Um pingüim tupiniquim, da editora Girafinha, e em maio, Passo Fundo recebeu o escritor e ilustrador Nelson Cruz para
falar sobre a obra No longe dos gerais, da editora Cosac & Naify.
Os seminários acontecem na Universidade de Passo Fundo para acadêmicos, sobretudo para o curso de Letras e
público em geral, no teatro do SESC para alunos e professores da rede municipal, estadual e particular de ensino e
também na estrutura multicampi da UPF.
Os próximos seminários contarão com a presença dos escritores Maria José Silveira, com a obra O Vôo da arara
azul, da editora Callis, Ilan Brenman, com a obra Contador de histórias de bolso – Brasil, da editora Moderna, Sônia
Rodrigues com a obra Eu sou Maria/Os doze trabalhos de Hércules, da editora Saraiva, e Gustavo Melo, com a obra
Acertando o alvo, da editora Maneco.

Alma de fogo – um episódio imaginado na vida de
Álvares de Azevedo, de Mario Teixeira – Ática
Natane E. Rangel
Acadêmica do curso de Letras da Universidade de Passo Fundo.

A

lma de fogo, coração
de lavas, palavras
de sua própria poesia que resumem magnificamente seu ser. Aquele
jovem estudioso, dedicado
aos estudos, amante da literatura, principalmente de
poesia, que era sua paixão,
e que dedicava seu talento
em versos que traduziram
os sentimentos de toda uma
geração, a geração ultrarromântica.
Amores platônicos, donzelas veneradas, amor, dor,
morte, o macabro, eram esses os elementos principais
de sua obra, que o consagrou como um dos maiores
poetas brasileiros, se não o
maior poeta de seu tempo.
Essa é uma parte da vida
de Álvares de Azevedo, retratada e reinventada em

forma de novela policial por
Mario Teixeira, autor que
soube compor com maestria um episódio imaginado
na vida de Álvares de Azevedo, ou seria Maneco?
Sim, Maneco, o estudante
da Faculdade de Direito do
Largo São Francisco, um
dos três poetas do triunvirato e que acabou virando
herói nessa história. Aquele que era o mais elegante
e também o mais respeitado entre a estudantada de
São Paulo. O mesmo que,
juntamente com os amigos,
forjou seu próprio velório e
zombou da sociedade paulista de outrora. Maneco, o
poeta, o investigador, o herói, ou simplesmente o personagem principal da obra
Alma de fogo, livro do mês
de março da Capital Nacio-

nal da Literatura.
Através da leitura, novas facetas de Álvares de Azevedo são descobertas. Foram
imaginadas ou faziam parte
de seu ser? Não podemos
saber, já que nesse livro
vida real e ficção são postas juntas e não se sabe até
que ponto uma faz parte da
outra. E não só a vida dos
poetas, mas também a vida
real da pequena Vila de São
Paulo, que é tão bem retratada na obra pelo resgate
da linguagem e dos costumes da época. Linguagem
essa que Mario Teixeira faz
uso magistralmente, aproximando, assim, o leitor da
vida dos personagens.
Dessa forma, nesse livro,
além de encontrar uma
aventura cheia de suspense e mistério com uma pita-

da de comédia, e conhecer
mais sobre Álvares de Azevedo, podemos encontrar
também o retrato de toda
uma geração de poetas que
marcaram a literatura brasileira e que foram em busca
de seus objetivos.
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Um pinguim tupiniquim, de Índigo – Girafinha
Lucas Rodrigues
Acadêmico do curso de Letras e monitor do Mundo da Leitura da Universidade de Passo
Fundo

J

á imaginou passar
a vida inteira morrendo de tédio do
destino traçado para você?
Se conformar com todas as
coisas que acontecem sem
ter nada o que fazer a não
ser ter uma vida pacata e
sem ação, buscando somente suprir as necessidades mais básicas? Passar
sessenta dias sem sair do
lugar? Chato, não?!
Orozimbo, um pinguim
que mora no polo Norte
também não quer uma vida
dessas. Foi em busca da liberdade e, para dar um plus

para a sua rotina ao surgir
uma oportunidade, embarca no veleiro de Amyr Klink.
No dia seguinte, enquanto
Amyr analisava o que fazer com aquele pinguim,
que ele considerava um
tanto quanto irresponsável, Orozimbo num relance
saiu correndo aproveitando
essa oportunidade que poderia ser única. Saltou do
veleiro e, a partir daí, sua
vida toma um rumo totalmente diferente.
Apesar do medo e da
ínfima intimidade com os
seres humanos, até que o

meigo pinguinzinho se saiu
muito bem, pois conheceu
várias pessoas, lugares,
viveu as situações e as experiências mais loucas que
se poderiam imaginar... Da
longa viagem do polo Norte vai até a América do Sul
até parar em um aconchegante sítio .
Toda essa história é narrada pelo pinguim Orozimbo. Ela se apresenta como
uma descontraída metáfora das questões da vida de
um adolescente e, sem excesso de didatismo, aborda
de forma sutil o tema meio

ambiente.

No longe dos Gerais, de Nelson Cruz – Cosac & Naify
Beatriz Calegari Segal
Acadêmica do curso de Letras e Monitora do Mundo da Leitura da Universidade de
Passo Fundo

E

m No longe dos Gerais
(Cosac & Naify, 2004), o
ilustrador e artista plástico, Nelson Cruz, mescla realidade e ficção ao narrar, através do olhar de um menino, a
viagem realizada pelo escritor
João Guimarães Rosa, em
1952, pelo interior de Minas
Gerais. Para isso, Cruz percorreu os mesmos 240 quilômetros que Guimarães percorrera, dos quais resultou a
inspiração para suas obras
Corpo de baile e Grande sertão – veredas, ambas de 1956.
A condução da boiada
nos é contada pelo olhar de
um menino tão simples que
sequer tem um nome, o que
nos possibilita uma linguagem
de fácil compreensão, devido
à inocência e ao entusiasmo
desse garoto em sua primei-

ra boiada. Ainda quanto à da
linguagem, a narrativa apresenta um vocabulário típico da
cultura dos vaqueiros, a qual,
em dose exata, nos possibilita
adentrar nesse universo sem
nos perdermos num regionalismo linguístico.
O escritor Guimarães
Rosa, por sua vez, é retratado como uma pessoa simples,
chamado pelos companheiros de viagem de João Rosa.
Sempre escrevendo em sua
caderneta, a qual de fato existiu e forneceu material para
as obras de Rosa, citadas
anteriormente, João chama a
atenção do menino pelo fascínio que possui por tudo que
os cerca, bombardeando os
companheiros com questionamentos em relação à cultura,
à fauna e à flora da região.

Acompanhamos a comitiva
através de um enredo com
temporalidade e ambientação
bem marcadas, como se fôssemos pegos pelas mãos e
conduzidos por esse universo
campeiro.
As ilustrações de Cruz
dialogam com a história devido às duas técnicas distintas
utilizadas na obra, complementando-a. Uma delas, em
preto e branco, faz referência
aos esboços que Guimarães
fizera em sua caderneta; a
outra, mais colorida e viva,
mostra-nos o interior de Minas
Gerais de maneira esplêndida, justificando o fascínio de
Guimarães por aquela região,
e que nos leva admirá-la também.
No longe dos Gerais é
uma excelente possibilidade

de pré-leitura para Guimarães
Rosa, fisgando-nos por esse
misto ficção/realidade e aguçando nossa curiosidade para
a vida e obra desse autor tão
reconhecido e talentoso da literatura brasileira. Além, é claro, de uma leitura leve e rápida
que nos compraz pela simplicidade.
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Projeto Mundo da Leitura em Comunidades

O

projeto de extensão
“Mundo da Leitura em
Comunidades” é uma
parceria da Universidade de
Passo Fundo e a Secretaria
Municipal de Educação, que,
há cerca de quatro anos, vem
desenvolvendo ações de leitura junto à crianças e adolescentes do 1º ao 4º ano do
ensino fundamental da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Escola do Hoje. A equipe multidisciplinar de monito-

O

Mundo da Leitura é
um programa de TV
produzido pela Universidade de Passo Fundo e exibido nacionalmente no Canal
Futura.
As aventuras de Gali-Leu e
sua turma são elaboradas por
uma equipe interdisciplinar
que envolve os cursos de Letras, Artes e Comunicação,
Educação, Ciências Exatas,
e a UPFTV. De forma lúdica e
dinâmica, as diversas linguagens apresentadas - manipulação de bonecos, leitura e
encenação de textos infantis,
artes gráficas, música, entre
outros - servem de incentivo
para o desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico
e, principalmente, para a criação do hábito da leitura entre
as crianças.

res e estagiários do Mundo da
Leitura apresenta práticas leitoras baseadas no tema da 6ª
Jornadinha Nacional de Literatura: “Leitura entre nós: redes, linguagens e mídias”. O
projeto tem uma parceria com
o curso de Ciência da Computação da UPF por meio do
projeto Mutirão pela Inclusão
Digital.
O Mundo da Leitura trabalha na escola com práticas
sociais e culturais de leitura,

fazendo com que os alunos
entrem em contato com diferentes suportes e linguagens
que são aplicadas de diferentes formas, buscando a constituição de cidadãos autônomos, críticos e sensíveis.
Os encontros são realizados quinzenalmente, nas
quartas-feiras, e acontecem
nos turnos da manhã e tarde.
O Mutirão pela Inclusão Digital é realizado com alunos do
4º ano no Laboratório Central

de Informática da UPF nas
sextas-feiras, pelo turno da
manhã.
A Universidade de
Passo Fundo tem um compromisso com a comunidade
do bairro São José, localizado
nas imediações do campus I
da universidade. Essa parceria com a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Escola
do Hoje reafirma o caráter comunitário da instituição com a
população de Passo Fundo.

Mundo da leitura na TV
Assista ao programa Mundo
da Leitura
Canal Futura e UPFTV
Quarta - 10h30min
Reprises:
Canal Futura e UPFTV - Sábado - 11h
Canal Futura - Domingo - 9h
UPFTV – 19h
Canal Futura - Segunda 12h30min.
Como sintonizar os canais
Canal Futura
Se você tem antena parabólica, sintonize na polarização
vertical 20.
Na TV por assinatura, em parceira com a Globosat, estamos
nos seguintes canais:
- no canal 32 da Net para todo
o Brasil (canal 26 para a ci-

dade de Passo Fundo - RS)
- no canal 37 da Sky
- no canal 163 da DirecTV
• Em São Gonçalo - RJ: canal
18 UHF
Canal: UPF TV - Canal 4 VHF
Alcance:

Passo

Fundo,

Sertão, Mato Castelhano,
Pontão, Coxilha, Ernestina,
Tio Hugo, Ibirapuitã, Soledade
e Carazinho [RS].
• Em Marau - RS: canal 54
UHF
• Em Carazinho - RS: canal 20
UHF
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Publicações

Roteiros de práticas
leitoras para a escola –
Linguagem Quadrinizada
Tania M. K. Rösing (Org.)
Eliana Teixeira

Roteiros de práticas
leitoras para a escola –
Agregar mídias e criar
colaborativamente
Tania M. K. Rösing (Org.)
Elisângela F. F. Mello

Roteiros de práticas leitoras para a escola – Leitura
audiovisual
Tania M. K. Rösing (Org.)
Lisandra Blanck

Roteiros de práticas
leitoras para a escola –
Literatura e tecnologia
Tania M. K. Rösing (Org.)
Elisângela F. F. Mello

Roteiros de práticas
leitoras para a escola –
Minicontos: a literatura em
cápsulas
Tania M. K. Rösing (Org.)
Bruno Philippsen

Roteiros de práticas
leitoras para a escola
– Quando os objetos
ganham vida
Tania M. K. Rösing (Org.)
Lisiane Vieira

Roteiros de práticas leitoras para a escola – Quem
conta encanta
Tania M. K. Rösing (Org.)
Eliana Rodrigues Leite
Mateus Mattielo Nickhorn

Caderno de Leitura
Tania M. K. Rösing (Org.)
Fabiane Burlamaque
Miguel Rettenmaier
Série Jornadas Literárias

Questões de literatura
na tela
Miguel Rettenmaier
Tania M. K. Rösing

Caderno de Atividades V
Série Mundo da Leitura
Tania M. K. Rösing (Org.)

Uma lenda...
Porque os morcegos
voam à noite
Um Rato do Campo, chamado Oyot, era grande amigo de Emiong, o
Morcego, e estavam sempre fazendo as refeições juntos. O que Oyot não
sabia era que Emion, por razões que desconhecia, sentia muita inveja dele.
Quando era a vez de o Morcego cozinhar, a comida sempre saía muito
boa, e o Rato do Campo volta e meia perguntava:
- Como você consegue fazer uma sopa tão saborosa? Qual o seu segredo?
O Morcego sempre desconversava, e, por mais que insistisse, Oyot nunca
conseguia descobrir o que tanto queria saber.
No início, Emiong desconversava simplesmente porque não havia segredo
algum a ser escondido. Na verdade, sua sopa era gostosa simplesmente
porque Oyot não sabia cozinhar, e, consequentemente, tudo que fazia não
era lá muito gostoso.
Com o tempo, no entanto, Emiong viu crescer o interesse do Rato e, como
já foi dito no começo, este tinha muita inveja do Morcego, e por isso, numa
certa noite, enquanto comiam respondeu:
- O que costumo fazer é mergulhar na água de cozimento de minha sopa.
Meu corpo é tão doce, que faz a minha sopa ficar gostosa desse jeito.
Indo ainda mais além, ofereceu-se para mostrar ao Rato do Campo como
preparava a sopa. Rapidamente apanhou uma panela com água morna,
mas disse ao Rato que estava fervendo, e mergulhou dentro dela, saindo
um pouco depois. Quando trouxe a sopa, ela estava quente e saborosa,
pois ele preparara antes de o Rato chegar.
O Rato do Campo voltou para casa convencido de que finalmente tinha
o segredo do Morcego e apressou-se em chamar a mulher. Embora ela
protestasse (“Onde já se viu uma coisa dessas ter que entrar na panela
para tornar qualquer comida gostosa?”), ordenou que ela colocasse água
para ferver e em seguida, aproveitando-se de um momento de distração da
mulher, pulou para dentro do caldeirão e em muito pouco tempo, é claro,
estava morto.
Ao encontrá-lo cozido dentro da panela, a esposa do Rato do Campo fico
tão zangada, que foi contar tudo que ocorrera ao Rei, que mandou prender
o Morcego. Não demorou muito para que todos perseguissem o Morcego.
No entanto, já temendo pelas conseqüências de sua maldade, ele voou
para bem longe e escondeu-se na mata. Como quase sempre estavam
tentando prendê-lo durante o dia, passou a se alimentar somente à noite.
Por isso não é possível se verem Morcegos voando à luz do dia.
BRAZ, Júlio Emílio. Lendas da África. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2005.
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