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Aproxima-se a 15ª Jor-
nada Nacional de Li-
teratura. Durante um 
ano, a comissão orga-
nizadora interinsti-

tucional, responsável pela progra-
mação, chegou à conclusão de que 
focar no jovem as discussões seria 
oportunidade muito significativa 
para nos aproximarmos de vocês, 
para conhecermos muito mais da 
identidade de vocês, para crescer-
mos com vocês refletindo sobre 
o que pensam, o que sentem, o 
que desejam, sobre o que se in-
teressam, suas linguagens, seus 
sonhos. Estávamos muito distan-
tes de pensar que neste momento 
seriam vocês, jovens brasileiros, 
o exemplo vivo de luta por direi-
tos, o exemplo vivo da inconfor-
midade manifesta por intermédio 
das vozes nas ruas brasileiras, o 
exemplo vivo da organização de 
manifestações sem lideranças já 
consagradas, o exemplo vivo do 
uso das redes sociais como forma 
de organizar manifestações pelos 
direitos de um povo já cansado, 
sem estímulo para gritar.

Usando uma linguagem mais 
próxima de vocês, tem sido muito 
manero como você, jovem brasi-
leiro, passa a ocupar não apenas 
a posição de dominador das fer-
ramentas tecnológicas, não ape-

nas como protagonista do uso das 
redes sociais para fins particula-
res, mas como portador da sen-
sibilidade e da coragem necessá-
rias para provocar mudanças em 
cada cidade, nos diferentes esta-
dos brasileiros, no país como um 
todo em poucas horas, em poucos 
dias. Vocês são “os caras”. Cum-
primentamos cada um, cada uma 
que dedicou seu tempo para agir 
politicamente, ou seja, para pro-
vocar transformações, exercitan-
do o verdadeiro sentido da políti-
ca.

Agora, cada um de vocês, cada 
uma de vocês terá a oportunidade 
de aprofundar suas reflexões em 
torno do tema “Leituras jovens do 
mundo” na 15ª Jornada Nacional 
de Literatura e na 7ª Jornadinha 
Nacional de Literatura. Autores 
como Marcia Kupstas, Eduardo 
Spohr, Leusa Araujo, João Car-
rascoza, Patrícia Barboza, Annie 
Müller, Ivan Jaf, Miguel Sanches 
Neto e Marcelo Mirisola estarão 
presentes para analisar suas obras 
na perspectiva do tema “Leituras 
jovens do mundo”. A partir das 
leituras que já realizaram em suas 
escolas, das discussões que efeti-
varam com seus professores, do 
diálogo que desencadearam com 
seus familiares sobre esse tema, o 
encontro presencial com os auto-

res dessas obras enriquecerá mui-
to os conhecimentos construídos, 
desencadeará outras emoções 
ampliando sua sensibilidade. 

A história das Jornadas Literá-
rias, das Jornadinhas Literárias 
se consolida com a participação 
de vocês. Ninguém mais do que 
“os caras” que estão mudando a 
imagem do Brasil merecem nossa 
atenção, merecem novos olhares, 
merecem ouvidos mais sensíveis. 
Agradecemos a presença e a parti-
cipação de cada um, de cada uma. 
Sejam muito bem-vindos ao Por-
tal das Linguagens.

Prof. Dr. Tania Mariza Kuchenbecker Rösing
Coordenadora Geral das Jornadas Literárias
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Annie Piagetti Müller é gaúcha 
da cidade de Novo Hambur-
go, tem 26 anos, é fã dos twe-

ens & teens e é uma pós-adolescente 
assumida. Formada em Jornalismo 
e Publicidade pela ESPM-POA, atua 
na agência publicitária ProTarget. 
Além disso, é colunista mensal na re-
vista Todateen e no jornal jovem O 
Polvo e, atualmente, palestra sobre o 
tema “O jovem na Cibercultura”. 
Annie Piagetti Müller, conta que 
sempre gostou de ler e escrever e 
sempre ia bem nas redações escola-
res, por isso, começou a participar de 
concursos literários. Aos treze anos 

escreveu seu primeiro livro que não 
foi publicado porque não teve cora-
gem. Aos dezoito anos começou a 
participar de um grupo de crítica li-
terária e aprendeu um monte de tru-
ques para escrever melhor. Ela tem 
alguns mestres na literatura: J.K. 
Rowling com todos os livros do Har-
ry Potter, Jostein Garder que escre-
veu O mundo de Sofia, o russo Fio-
dor Dostoiévsky com a obra Noites 
brancas, o colombiano Gabriel Gar-
cía Márquez e seu Cem anos de soli-
dão e, também, os poetas brasileiros 
Mario Quintana e Carlos Drummond 
de Andrade.  

Eduardo Spohr nasceu no Rio de 
Janeiro, em 1976. Filho de um 
piloto de aviões e de uma co-

missária de bordo, teve a oportunidade 
de viajar pelo mundo conhecendo as 
mais diversas culturas - o que explica 
o conhecimento preciso sobre os mais 
diversos cenários apresentados na 
obra Filhos do Éden: Anjos da morte, 
indicada para a 7ª Jornadinha Nacio-
nal de Literatura. A paixão pela litera-
tura e o fascínio pelo estudo da história 
o levaram a cursar Comunicação Social 
na PUC-Rio, onde se formou em 2001 
e se especializou em mídias digitais.
Consagrado pelos jovens e pela cultura 
nerd, a obra A batalha do Apocalipse 
(Record, 2010) já ultrapassou a marca 
de 200 mil exemplares vendidos. Fi-
sicamente, o autor é fortão e cheio de 
tatuagens, fugindo completamente do 

estereótipo de nerd, mas é ele mesmo 
quem se diz nerd com todas as carac-
terísticas. Em entrevista ao caderno 
Cultura Magazine do Jornal O Globo, 
em dezembro de 2010, Eduardo Spohr 
revela que suas grandes inspirações 
são Guerra nas estrelas e O senhor dos 
aneis. Sua trajetória no ramo literário 
começou quando ele mesmo bancou 
40 cópias de A batalha do Apocalip-
se para dar aos amigos. Depois disso, 
o autor ganhou um concurso literário 
que o permitiu imprimir mais cem 
exemplares, todos colocados à venda 
no site Nerdstore. O livro foi um su-
cesso imediato. Em pouco tempo, cin-
co mil cópias já haviam sido vendidas, 
o que rendeu um contrato com a edito-
ra Record. Para ler a entrevista na ín-
tegra, acesse www.migre.me/fuB8G.

Nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1957. Ivan é escri-
tor, roteirista, redator e 

editor. Estudou Comunicação e 
Filosofia pela UFRJ, porém, não 
concluiu os cursos e na sua ju-
ventude, com 19 anos, passou al-
guns anos viajando pela Europa 
e América Latina. Essas viagens 
influenciaram e inspiraram suas 
produções literárias. Além disso, 
foi nesse período que se tornou 
escritor, pois no tempo em que 
esteve em Londres, se apaixonou 
por uma máquina de escrever 

antiga e a partir daí não parou 
mais de escrever.
Publicou mais de sessenta livros, 
a maioria com temáticas juvenis, 
como ficção científica, compor-
tamento jovem, terror e histó-
rias do Brasil. Recebeu o prêmio 
Adolfo Gizen da União Brasilei-
ra de Escritores, por A chave da 
casa.
Para o autor, ler faz com que as 
pessoas fiquem mais inteligentes 
e pensem com a própria cabeça, 
além disso, acalma. 
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João Luís Anzanello Carrasco-
za nasceu em 1962 na cidade 
de Cravinhos, interior de São 

Paulo. É contista, romancista, reda-
tor publicitário e professor univer-
sitário. Passou a infância no interior 
paulista, onde viveu entre pessoas, 
árvores e casas e descobriu o pra-
zer pela leitura incentivado pelo pai 
que lhe contava histórias diversas e, 
posteriormente, na pequena biblio-
teca de sua mãe.  Cursou publicida-
de na USP e desenvolveu inúmeras 
campanhas publicitárias para gran-

des marcas, como Coca-Cola, Ford 
e Nestlé. É doutor em Ciência da 
Comunicação e leciona Redação 
Publicitária na faculdade de Comu-
nicações e Artes da USP e ESPM.
Estreou na literatura em 1991 com 
o romance infanto-juvenil As flores 
do lado de baixo. A obra Aquela 
água toda, indicada para a 7ª Jor-
nadinha Nacional de Literatura, foi 
publicada em 2012, pela Editora 
Barcarolla. Suas obras já foram tra-
duzidas para inglês, francês, italia-
no, sueco e espanhol.

Marcelo Mirisola nasceu 
em São Paulo, no ano de 
1966, e passou a infância 

em Florianópolis, Santa Catarina. 
Atualmente reside na cidade do Rio 
de Janeiro.  Formado em Direito, 
nunca exerceu a profissão. É consi-
derado pelos críticos literários um 
dos grandes autores da literatura 
brasileira da década de 90.  Autor 
de contos, crônicas e romances pro-
duziu em sua carreira literária mais 

Leusa Araujo é paulista, nascida 
em 1960. Filha de professora, 
com nove anos começou a usar 

a máquina de escrever e a colecionar 
recortes, revistas e livros, e desde en-
tão dizia que seria escritora. Ainda 
quando criança costumava passear de 
carro com seus pais pela sede da Edi-
tora Abril, em São Paulo, e dizia que 
um dia levaria lá os seus livros para 
serem publicados.
Pesquisadora, jornalista e escritora, 
Leusa formou-se em Jornalismo na 
PUC-SP e já publicou 8 livros, entre 
os quais o Livro do cabelo, publicado 
em 2012, o segundo livro da autora 
de não-ficção destinado ao público jo-
vem e indicado para a 7ª Jornadinha 
Nacional de Literatura. Como editora 
de texto, foi responsável pelos best-

-sellers de moda e etiqueta de Glória 
Kalil. Segundo ela, qualquer assunto 
que tenha a ver com o corpo lhe inte-
ressa para empreender uma pesquisa. 
Leusa pesquisou os usos e costumes 
sobre o cabelo por seis anos, cuidan-
do para que o texto proporcionasse 
uma leitura leve, mas não superficial, 
mais com cara de almanaque do que 
uma tese científica.
Em 2011, Leusa passou a integrar a 
equipe de pesquisa de texto do núcleo 
de dramaturgia da TV Globo, espe-
cialmente para a televonela Cheias de 
charme, de Filipe Miguez e Izabel de 
Oliveira. A partir desse trabalho, pu-
blicou sua última obra Cida, empre-
guete - um diário íntimo, que esteve 
entre a lista dos 10 livros mais vendi-
dos no país em outubro de 2012.

de dez obras, dentre elas, O azul 
do filho morto (Editora 34, 2002); 
Joana a contragosto (Recordo, 
2005); e, a mais recente delas, em 
parceria com Furio Lonza, Teco, o 
garoto que não fazia aniversário 
(Barcarolla, 2013), indicada para 
a 7ª Jornadinha Nacional de Lite-
ratura. Com uma prosa repleta de 
humor e ironia, é conhecido por seu 
estilo inovador e pela ousadia com 
que produz suas obras.
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Marcia Kupstas é de São 
Paulo e nasceu no ano de 
1957. Ela diz que seu so-

brenome é “diferente” porque a sua 
família vem do Leste Europeu, em 
uma mistura de russos, lituanos e 
ucranianos, gente que gosta muito 
de histórias. Marcia passou a infân-
cia ouvindo as lendas e mitos dos 
eslavos da boca da avó russa Efrosi-
na, os casos de viagens do pai Vítor 
e os livros que a mãe lia para ela, de 
todos os tipos. 

Cresceu e continuou com essa pai-
xão por livros e histórias. Fez fa-
culdade de Letras na USP, lecionou 
Literatura e Redação em escolas 
da capital paulistana e continuou 
perseverando no seu sonho de ser 
escritora. Sonho realizado, pois é, 
atualmente, um dos grandes nomes 
da literatura juvenil brasileira, com 
mais de cem obras publicadas. Sua 
escrita honesta é atraente e con-
quistou muitos fãs ao longo de sua 
prestigiosa carreira.

Miguel Sanches Neto nas-
ceu em 1965, em Bela Vis-
ta do Paraíso no estado 

no Paraná. Vindo de uma família 
de agricultores do interior do esta-
do, acabou fazendo escola agrícola e 
dedicando-se à agricultura. Porém, 
a dedicação à agricultura foi aban-
donada quando ele ingressou na fa-
culdade de Letras e seguiu a carreira 
do magistério superior. É doutor em 
Letras pela Unicamp (1998), lecio-
na Literatura Brasileira na Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa, é 
colunista da Gazeta do Povo (Curiti-
ba) e colaborador, regularmente, da 
revista Carta Capital (São Paulo). Já 

publicou, entre outros, os romances 
Chove sobre minha infância e Um 
amor anarquista, as crônicas Her-
dando uma biblioteca e o infantil 
Estatutos de um novo mundo para 
as crianças, além da obra Amor de 
menino, que o trouxe a Passo Fun-
do no Projeto Livro do Mês em 2012 
e é indicada para a 7ª Jornadinha 
Nacional de Literatura. Recebeu, 
entre outros, o prêmio Cruz e Sou-
za (2002) concedido pela Fundação 
Catarinense de Cultura e Academia 
Catarinense de Letras, e o prêmio 
Binacional de Artes Brasil-Argenti-
na (2005) concedido pelo Ministé-
rio das Relações Exteriores.

Patrícia Barboza é carioca, gosta 
de assistir séries de TV, adora 
internet e chocolate. Formou-

-se em Produção Editorial e é especia-
lizada em Literatura infanto-juvenil 
pela Universidade Estácio de Sá. A 
escritora conta que sua paixão pela 
Literatura iniciou com o programa 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, inspirado 
nas obras de Monteiro Lobato, e que a 
personagem com que mais identifica-
va-se era a Emília. Quando começou a 
escrever, a autora preferiu se dedicar 
ao público adolescente, por acreditar 
que essa é a melhor fase da vida, onde 
tudo é novidade, aventura e riso. 

Seu primeiro livro, Os quinze anos 
de Carol, de 2002, foi inicialmente 
disponibilizado na internet por ca-
pítulos. Em 2010, publicou outros 
livros: A primeira vez a gente nun-
ca esquece, Sai da internet, Clari-
ce, Os sete desafios, Confusões de 
um garoto. Em 2012, publicou o 
primeiro livro da série As Mais (As 
MAIS, As Mais 2: Eu me mordo de 
ciúmes, As Mais 3: Andando nas 
nuvens), indicados para a 7ª Jorna-
dinha Nacional de Literatura.
Para saber ainda mais sobre a au-
tora Patrícia Barboza, acesse www.
patriciabarboza.com.
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Público participante na lona principal

Humberto Gessinger apresentando a canção da 14ª Jornada Nacional de 
Literatura

Equipe de apoio – Monitores do Mundo da Leitura e Jornadetes

Conversa na loninha com os autores Rodrigo Lacerda e Tiago de Melo 
Andrade

Sessão de autógrafos com o escritor Sérgio Capparelli

Grupo de Teatro De Pernas Pro Ar
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Apresentadores Gali-Leu, Natália e Mil-Faces Sessão de autógrafos com Gustavo Bernardo

Conversa com o escritor Ricardo Azevedo na lona principalPúblico participante nas lonas coloridas

Povo da Rua -  A Caravana da IlusãoShow musical – O Segundo Ato – O Teatro Mágico
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O Afro Lata foi fundado em 1998, formado por jovens de Vi-
gário Geral, no Rio de Janeiro, e é uma banda que trans-
forma o lixo em instrumento musical. O material usado 

pela banda é todo reciclável, incluindo, por exemplo, latões de 
óleo, tonéis, baldes e cabos de vassouras. Todos esses materiais 
são encontrados em lixões e ferros-velhos. 
Para o grupo Afro Lata, tudo isso é uma forma de transformação 
sustentável para fazer arte. Os ritmos tocados pelo Afro Lata são 
provenientes da cultura afro-brasileira, como maracatu, frevo, 
samba e outros.
Em 2012, o grupo tornou-se uma companhia de percussão gra-
ças à junção da Tribo Negra e Afro Mangue, também do grupo 
AfroReggae. Esse novo time tem a ideia de espalhar pelo mundo 
o som da criatividade, levando junto os ritmos do próprio grupo, 
da cultura afro-brasileira e muita dança.
Depois de 15 anos de história e muita caminhada o grupo pre-
para-se para lançar um DVD e levar o ritmo da percussão para 
todos os brasileiros.

Benita Prieto é contadora de 
histórias do grupo Morandu-
betá e produtora cultural, tra-

balhando com literatura oral e autoral 
para promoção da leitura. Estudou 
engenharia eletrônica e teatro e fez 
especializações em Literatura Infantil 
e Juvenil, bem como em leitura, teo-
ria e práticas, realizando narração de 
contos, palestras e ofi cinas. Realiza 
apresentações em todo o Brasil. Já es-
teve na Espanha, Portugal, Uruguai, 
Colômbia, Venezuela, Cuba, Argenti-
na e Moçambique. Ganhou o prêmio 
ContArte/2007, do Centro de Teatro 
de Havana, em Cuba, por sua trajetó-
ria artística e o prêmio Culturas Po-
pulares 2007, do MINC – Ministério 
da Cultura. É presidente do Instituto 
Conta Brasil e coordenadora da Red 
Internacional de Cuentacuentos.

Alicce Oliveira é atriz há dezoito 
anos e contadora de histórias 
desde 2005. Formada pela 

Universidade Federal de Mato Gros-
so, é idealizadora do projeto “Contos 
do Mato”, aprovado pela FUNAR-
TE/2009. Coordena o Projeto “CEJA 
um Contador de Histórias”/2010 em 
parceria com a SEDUC/MT (Secreta-
ria de Estado de Educação).
Como contadora de histórias, ideali-
zou e produziu os espetáculos “His-
tórias birutas e batutas”; “Trecos e 
cacarecos” e a ofi cina “Como contar e 
encantar com histórias”, que já foram 
apresentados em Cuiabá e cidades do 
interior de Mato Grosso. Outros esta-
dos também foram visitados: Rorai-
ma, Rondônia, Tocantins, Amazonas, 
Acre, Rio Grande do Sul, Pará e São 
Paulo.

Beatriz Myrrha é contadora de 
histórias, musicista, yogatera-
peuta e atriz. Atua como conta-

dora de histórias desde 1990. Também 
atua como diretora cênica, roteirista, 
palestrante e apresentadora de even-
tos. Participou de vários concursos de 
contadores de histórias, como jurada 
e como concorrente, oportunidade em 
que obteve diversos prêmios. Tem dois 
livros publicados pela Editora Aletria: 
Feira de histórias e Pitulu. É narrado-
ra e curadora do projeto “Era uma vez 
no MMM...”, no Museu das Minas e do 
Metal de Belo Horizonte.

Leio com os olhos
Um haicai do 

Leminski
Que recitei outrora
Só pra te ver sorrir

Leio com a língua
O sabor do alfajor
O mel da melancia
E o sal do teu suor

Com o meu nariz
Leio aromas da 

estação
Os cheiros mais 

sutis
Que teu corpo 

exala

Leio com os olhos
Boca e ouvidos

Pele e nariz
Todos os sentidos

Leio comovido
Todos os sentidos

Da vida

LEITURAS
Paulo Becker / Humberto Gessinger

Antonio Rocha é carioca, nas-
cido em Miracema, mas, em 
1988, mudou-se para os Esta-

dos Unidos para aprimorar sua arte 
e técnica. Atualmente, é ator, mímico 
e contador de histórias. Considera-
do um autor consagrado no exterior, 
fi xou residência por lá. Antonio pro-
duziu DVDs de contos folclóricos e 
reescreveu o conto folclórico Uma his-
tória no céu, em língua portuguesa e 
inglesa.  
Para conhecer mais sobre Antonio Ro-
cha acesse www.storyinmotion.com.

Com os meus 
ouvidos

Leio acordes e 
ruídos

A chuva em 
surdina

Tua palavra clara

Leio com as mãos
Feito criança a 

tocar
Tudo que o olho 

vê
Leio teu corpo em 

braile

Leio com os olhos
Boca e ouvidos

Pele e nariz
Todos os sentidos

Leio comovido
Todos os sentidos

Da vida
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“Há quem diga que envelhe-
cer é uma questão de ponto 
de vista. No caso de Denyel, 
era exatamente isso. Como 
criaturas imortais, os anjos 
que vivem no céu, princi-
palmente aqueles que quase 
nunca descem à terra, ten-
dem a encarar o universo 
como uma constante, um 
painel cósmico em que mu-
danças acontecem, porém 
ao longo de eras. Para os 
seres humanos, contudo, a 
perspectiva é bem diferen-
te”.

In: Filhos do Éden: Anjos 
da Morte, Eduardo Spohr

“Por falar em complicação, 
se apaixonar pelo primo é 
realmente querer arrumar 
confusão. Existe aquela ve-
lha história de que primos 
não podem namorar, mas 
a gente manda no coração? 
Ele é quatro anos mais velho 
que eu, já está na faculdade, 
e eu ainda nem completei o 
ensino fundamental. Quan-
do percebi que estava apai-
xonada pelo Hugo, eu tinha 
só 11 anos. Ele tinha ido à 
minha casa entregar um 
bolo que a minha tia tinha 
mandado para a minha mãe 
e eu estava na sala, debru-
çada sobre um exercício de 
matemática.”

In: As Mais, Patrícia 
Barboza.

“Nos anos 1960, o movi-
mento da contracultura 
chamou atenção para um 
jovem “diferente”: o hippie. 
[...]. A aparência [...] encar-
nou como nunca o poder 
da fl or, do “faça amor, não 
guerra”: cabelos, barbas e 
pelos do corpo crescendo ao 
natural, bandanas fl oridas 
na cabeça, bolsas de cou-
ro artesanais e calças jeans 
boca de sino uniformizavam 
a aparência de homens e 
mulheres. E mais: voz ma-
cia. E certo olhar de Jesus 
Cristo”.

In: Livro do cabelo, Leusa 
Araujo.

“Um jogo da verdade, é? – 
Bárbara se interessou.
 - Muito mais que um jogo 
de verdade, Babi. É Jogo 
da verdade. A gente vai 
conversar com quem pode 
nos dar todas as respostas 
para perguntas do dia a 
dia, do destino, do futuro. 
– respirei fundo e falei de-
vagar: - da vida e da morte. 
[...]
Magali alterou a voz:
 - Magda, você não está 
pensando no ...
 - O tabuleiro de Ouija. Va-
mos falar com os mortos.”

In: Evocação, Marcia 
Kupstas.

“Aconteceu que o pai, à 
mesa do jantar, disse de 
repente: Sábado vamos 
lá. A menina, mais rápida 
que o irmão, perguntou: 
Lá onde pai? E ele, Não 
posso falar, é surpresa, e 
o garoto, Fala pai, aonde a 
gente vai?  E ele, já vendo a 
felicidade futura dos fi lhos 
sorriu enigmático, Sábado 
à tarde!.”

In: Aquela água toda, João 
Anzanello Carrascoza.

“O professor de informá-
tica da escola apelidou a 
gente de seres em versão 
Beta. Diz que nós, adoles-
centes, somo como aqueles 
games liberados para tes-
tes de qualidade antes de 
serem lançados à venda. 
Somos produtos inacaba-
dos, falhos, isso que ele 
quer dizer!
Está certo que muitos de 
nós somos estranhos, com 
aquelas espinhas que apa-
recem no dia errado e não 
saem nunca mais [...]. Eu 
sou mesmo estranho às ve-
zes: branco que dói no in-
verno e vermelho sardento 
no verão. Sou sem graça, 
feio até. Muito de nós so-
mos. Culpa da fase Beta.”

In: Donos do mundo, 
Annie Piagetti Müller.

“– Gosta, sim – respon-
deu o palhaço, ameaçador: 
você é um mimadinho de 
merda. Só quem tem tudo 
é que pode se dar ao luxo 
de ser rebelde de merda: 
não gosta de fazer aniver-
sário, não gosta de bolo. 
Garanto que, quando você 
crescer, já tem uma vaga 
de gerente esperando na 
fábrica do teu pai. Vai 
andar de carrão, praticar 
jiu-jitsu e zoar nas baladi-
nhas. Aí, o papai aparece e 
molha a mão do delegado 
pra livrar a cara do play-
boyzinho. Se liga garoto! 
Teco engoliu o choro e a 
bebida. Uma atrás da ou-
tra. O mundo começou a 
girar em volta dele e, aos 
poucos, esqueceu-se onde 
estava. Apagou.”

In: Teco, o garoto que 
não fazia aniversário, 
Marcelo Mirisola.

“Lúcifer tinha inúmeros 
castelos e fortalezas no 
inferno, e mudava de re-
sidência de acordo com 
sua vontade, e segundo 
suas necessidades políti-
cas. Mais recentemente, 
a Estrela da manhã havia 
se fi xado em uma caver-
na sob o solo, no vale dos 
condenados, onde passa-
ria a maior parte do resto 
de sua longa existência. 
A gruta cheia de túneis 
e passagens, não era um 
lugar luxuoso como seus 
outros palácios, mas esta-
va de acordo com a magni-
fi cência do grande senhor 
infernal.”

In: A batalha do 
Apocalipse, Eduardo 
Spohr.

“Primeira lição femini-
na: Os homens são todos 
iguais, estão sempre falan-
do das mulheres. Primei-
ra defesa masculina: Elas 
sempre acham que todos 
homens têm más inten-
ções”.

In: A turma do MEET, 
Annie Piagetti Müller.

“Então Sofi a apareceu. [...] 
Ele sentiu um sopro na sua 
orelha esquerda e ouviu 
uma voz macia: - Não o 
mate! Não o mate! Abaixe 
as calças dele!
Arrancou os caninos do 
pescoço de Lourenço e o 
largou. Puxou as calças 
dele revelando as nádegas. 
Na esquerda havia uma ta-
tuagem de um peixe. Pulou 
para trás horrorizado. Co-
nhecia aquela tatuagem. 
Tinha uma igual no mesmo 
lugar. Lourenço era Antô-
nio, seu irmão gêmeo.”

In: O mestre das 
sombras, Ivan Jaf.

“[...] Havia se acostumado 
com o apelido de Mundi-
nho e não se orgulhava do 
nome horrível.
- O seu nome não é horrí-
vel.
- Claro que é.
- O nome só é horrível se 
a gente quiser. Eu acho o 
meu lindo. Não queria que 
me chamassem de Nilda.
- Mas Bruna fi caria bem.
- Olha pra mim. Tenho cara 
de Bruna?
Ele olhou um bom tempo e 
roubou-lhe um beijo.
- Nem cara nem gosto.
- Então. Você vai ser Rai-
mundo e ponto fi nal.”

In: Amor de menino, 
Miguel Sanches Neto.

“Centenas de corpos dor-
miam ao relento, sobre 
as tábuas frias do convés, 
começando a passar fome, 
num regime de água, bola-
chas duras e uma pequena 
porção de arroz. Entre pas-
sageiros e tripulantes, em 
um navio de 67 metros de 
comprimento por 16 de lar-
gura, o Príncipe Real leva-
va mais de mil pessoas. En-
tre elas, o príncipe D. João, 
seu primogênito Pedro, e 
sua mãe maluca, D. Maria 
I. Se aquele navio naufra-
gasse, lá se ia para o fundo 
do Atlântico toda a linha 
sucessória da dinastia dos 
Bragança.”

In: Um vampiro 
apaixonado na corte de 
D. João, Ivan Jaf.

“ Você fi nge que não vê a 
injustiça social... Não faz 
nada pra mudar as coisas... 
Depois vai reclamar da vio-
lência quando um menor 
encostar uma arma na sua 
cabeça e...”

In: O cidadão invisível, 
Ivan Jaf

“Abracei a Susana bem for-
te pela cintura e, como mi-
nha cabeça bate abaixo do 
ombro dela, consegui ouvir 
seu coração. Batia tão ace-
lerado que pensei que fosse 
explodir! Quando o Murilo 
deu início à música e a es-
cutamos pela primeira vez 
com os recursos além do 
violão, a Susana não con-
seguiu segurar as lágrimas. 
Ele fechou os olhos como 
havia dito e cantou ainda 
mais bonito que no concur-
so. Apesar de eu ter acha-
do lindo do início ao fi m, o 
Murilo preferiu gravar uma 
segunda vez, para se asse-
gurar de que tudo fi caria 
perfeito. E, mais uma vez, 
ouvimos a música, e eu já 
comecei a decorar a letra 
de “Dentro do coração.” 

In: As Mais 2: eu me 
mordo de ciúme, Patrícia 
Barboza

“O fi lho estava deitado na 
cama com uma gramática 
sobre o peito e os olhos no 
teto. Quando viu o pai, er-
gueu o livro e fi ngiu uma 
concentração exagerada, 
franzindo a testa.
 - O que está estudando?
 - Gramática.
 - É interessante?
 - É.
O pai pensou que alguém 
apaixonado não ia passar a 
tarde aprendendo gramáti-
ca. [...] Que calor era aquele 
num dia frio de  junho? Algo 
queimava dentro do corpo 
do pequeno estudante”.

In: Amor de menino. Miguel 
Sanches Neto

“O fi lho estava deitado na 
cama com uma gramática so-
bre o peito e os olhos no teto. 
Quando viu o pai, ergueu o 
livro e fi ngiu uma concen-
tração exagerada, franzindo 
a testa.
 - O que está estudando?
 - Gramática.
 - É interessante?
 - É.
O pai pensou que alguém 
apaixonado não ia passar a 
tarde aprendendo gramáti-
ca. [...] Que calor era aquele 
num dia frio de  junho? Algo 
queimava dentro do corpo 
do pequeno estudante”.

In: Amor de menino. Miguel 
Sanches Neto

“Havia se acostumado com 
o apelido de Mundinho e 
não se orgulhava do nome 
horrível.
- O seu nome não é horrí-
vel.
- Claro que é.
- O nome só é horrível se 
a gente quiser. Eu acho o 
meu lindo. Não queria que 
me chamassem de Nilda.
- Mas Bruna fi caria bem.
- Olha pra mim. Tenho cara 
de Bruna?
Ele olhou um bom tempo e 
roubou-lhe um beijo.
- Nem cara nem gosto.
- Então. Você vai ser Rai-
mundo e ponto fi nal.”

In: Amor de menino, 
Miguel Sanches Neto.

“Há quem diga que envelhe-
cer é uma questão de ponto 
de vista. No caso de Denyel, 
era exatamente isso. Como 
criaturas imortais, os anjos 
que vivem no céu, princi-
palmente aqueles que quase 
nunca descem à terra, ten-
dem a encarar o universo 
como uma constante, um 
painel cósmico em que mu-
danças acontecem, porém 
ao longo de eras. Para os 
seres humanos, contudo, a 
perspectiva é bem diferen-
te”.

In: Filhos do Éden: Anjos da 
Morte, Eduardo Spohr
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A história do programa começou 
na primeira metade de 2003, 
quando um bando de malucos 

decidiu fazer um programa infantil de 
televisão na UPF. Os integrantes do 
grupo responsável pela concepção do 
programa eram, além de mim: Tania 
Rösing, coordenadora do Centro de 
Referência de Literatura e Multimeios 
– Mundo da Leitura; José Henrique 
Fonseca, diretor da UPFtv; Eduardo 
Wanmacher, professor da Faculdade de 
Artes e Comunicação – FAC; Eládio Vil-
mar Weschenfelder, professor do curso 
de Letras. Digo que éramos malucos 
porque tínhamos uma ideia na cabeça 
e uma câmera nas mãos, como certos 
cineastas idealistas da segunda metade 
do século passado, mas nos faltava todo 
o resto. E esse “resto” incluía desde 
atores e manipuladores de bonecos até 
um estúdio e equipamentos adequados 
para a gravação do programa (no iní-
cio, dependíamos completamente dos 
laboratórios de vídeo e áudio da FAC, 
que podíamos utilizar somente nos ho-
rários não reservados pelos professores 
do curso!). E, acima de tudo, tínhamos 
uma carência total de profi ssionais com 
formação e experiência no ramo da pro-
dução de programas infantis. 

Lembro-me que o saudoso Alcione 
Araújo, grande colaborador das Jor-
nadas de Literatura, observou certa 
vez que, em qualquer país de primeiro 
mundo, uma instituição como a nossa 
que abraçasse um projeto semelhante 

destacaria, num primeiro momento, 
um grupo de pessoas para se profi ssio-
nalizar nas funções de direção, produ-
ção, roteirização, etc. Apenas quatro 
ou cinco anos depois, quando esse pes-
soal já se encontrasse formado, a insti-
tuição passaria para a fase de elabora-
ção dos programas. Aqui, começamos 
pelo fi nal: todos nós, envolvidos na 
criação do Mundo da Leitura, apren-
demos a fazer um programa infantil 
fazendo-o, ou seja, nos profi ssionaliza-
mos na marra, a partir de nossos pró-
prios erros e acertos, sem esquecer da 
valiosa ajuda e dos ensinamentos que 
viemos a receber posteriormente, a 
partir de 2005, por parte dos integran-
tes da equipe do Canal Futura mais di-
retamente envolvidos na realização do 
programa. 

O primeiro episódio do Mundo 
da Leitura estreou na TVE, em canal 
aberto, para todo Rio Grande do Sul, 
no dia 26 de julho de 2003, um sába-
do. Tínhamos meia dúzia de episódios 
já gravados, mas esta reserva esgotou-
-se rapidamente, e chegamos ao ponto 
de o programa ser enviado de ônibus 
na sexta-feira para Porto Alegre para 
ir ao ar no dia seguinte. Este fato ex-
plicitou a precariedade da estrutura da 

*Professor da UPF e roteirista do Progra-
ma Mundo da Leitura

UPFtv, na época, mas também revelou 
que havíamos dimensionado mal o 
trabalho necessário para produzir um 
programa de meia hora de duração.  
Desde a elaboração da pauta de cada 
episódio até a montagem e edição fi -
nal do mesmo, havia tantos processos 
e atividades a serem cumpridos que 
era impossível fazer um episódio novo 
a cada semana, como ingenuamente 
havíamos planejado. Em decorrência 
disso, resolvemos fazer apenas 26 epi-
sódios por ano (como ocorre até hoje), 
divididos em duas séries de 13 episó-
dios, sendo que cada série é reprisada 
imediatamente após o seu término, e 
assim são preenchidas as 52 semanas 
do ano. Até o presente momento, já fo-
ram fi nalizados 277 episódios, ao todo. 

Após a UPFtv tornar-se afi liada do 
Canal Futura, em 2005, o Mundo da 
Leitura passou a integrar a grade na-
cional daquele canal e tornou-se, em 
seguida, um dos seus programas com 
maior retorno de audiência. O Mundo 
da Leitura conseguiu fi delizar um pú-
blico, com idade situada entre três e 
nove anos, em todas as regiões do país, 
e essas crianças (ou seus responsáveis, 
quando ainda muito novas) remetem 
diariamente mais de uma centena de 

- Canal Futura 
Quarta - 10h30min
Reprises:
- Sábado - 11h
- Domingo - 9h
- Segunda – 12:30 min.

Como sintonizar os canais

- Canal Futura
Se você tem antena parabólica, sinto-
nize na polarização vertical 20.
Na TV por assinatura, em parceira 
com a Globosat, estamos nos seguin-
tes canais:
- no canal 32 da Net para todo o Bra-
sil (canal 26 para a cidade 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, Ernesti-
na, Tio Hugo, Ibirapuitã, Soledade e 
Carazinho [RS].
• Em Marau - RS: canal 54 UHF
• Em Carazinho - RS: canal 20 UHF

UNIVERSIDADE
DE PASSO FUNDO

Voz e Manipulação de 
Bonecos 

CACÁ SENA - Gali-Leu 
ELISÂNGELA DE MELLO - 

Borralheira 
GIANCARLO CAMARGO - 

Reco-Reco
ELIANA RODRIGUES LEITE - 

Ratazana 
GIANCARLO CAMARGO - 

Alberto 
NATHÁLIA BRASIL - Alice

Elenco 
GIANCARLO CAMARGO - Mil-

Faces 
NATHALIA BRASIL - Nati

Roteiro e Consultoria 
PAULO BECKER 

Letras das Canções 
PAULO BECKER 

  
Pesquisa

ELIANA TEIXEIRA
ELISÂNGELA DE MELLO

LISANDRA BLANCK
LISIANE VIEIRA 

 

Produção 
NATHALIA BRASIL

RAQUEL TRAMONTINI 

 Cenários 
PAULO BALARDIM 

Criação e Confecção dos 
Bonecos 

PAULO BALARDIM 
MARIA GORETI BETENCOURT 

 
Videografi smo 

BRUNO QUEIRÓZ

Direção 
CARLOS TESTON 

 
Edição 

BRUNO QUEIRÓZ

Direção de Fotografi a e 
Câmera

LEONARDO GOBBI
  

Equipe Técnica 
ANDERSON LEIRIA 
SÉRGIO TOSCAN 

JÚLIO MEIRA 

Produção de Arte
ELIANA LEITE 

NATHÁLIA BRASIL 

Trilha Sonora 
SANDRO CARTIER 

HUMBERTO GESSINGER 

Coordenação do Centro 
de Referência de Literatura e 

Multimeios - Mundo da Leitura 
TANIA M. K. RÖSING

CANAL FUTURA
 

Coordenação de Núcleo
CLARICE SALIBY

 Coordenação Artística
MARCIO MOTOKANE

Videografi smo
HERBERT COHN

JEAN-MARC BILLARD

Coordenação de Produção
JOANA LEVY

 
Analista de Conteúdo

ANDRÉ LIBONATI
 

Produtores Assistentes
ANNE GERMANO

JULIANA VENTURA

Gerente de Produção
VANESSA JARDIM

Gerente de Conteúdo
DÉBORA GARCIA

 
Gerente de Programação

JOÃO ALEGRIA
 

Gerente Geral
LÚCIA ARAÚJO

 
Supervisão Geral
HUGO BARRETO

 
PARCEIROS

Universidade de
Passo Fundo e UPFTV

e-mails e cartas para a equipe e/ou os 
personagens do programa. Diante do 
acolhimento caloroso desse público, 
ainda em 2007, o Mundo da Leitura foi 
incorporado à programação da Globo 
Internacional, passando a ser retrans-
mitido para 105 países, e também pas-
sou a integrar o projeto Educação nos 
Trilhos, uma parceria entre a Fundação 
Companhia Vale do Rio Doce e o Canal 
Futura, que atinge cerca de 1,5 milhão 
de usuários de trem por ano. 

Como se vê, essa criança que ago-
ra está comemorando seu aniversário 
de 10 anos já tem muita história para 
contar.  

PAULO BECKER*



Passo Fundo, agosto de 2013 - Ano XVI Jornal do Centro de Referência de Literatura e Multimeios - 11

Para você que gosta de histórias 
em quadrinhos, filmes, músicas, 
poesias, contação de histórias e 

games, e além de tudo adora viajar no 
mundo da imaginação e se sentir parte 
da história, desvendando os mistérios 
dos personagens, o convidamos a co-
nhecer o Centro de Referência de Lite-
ratura e Multimeios. Apresentamos a 
você um espaço diferente, mais conhe-
cido como Mundo da Leitura, que tem 
como objetivo formar leitores críticos 
em diferentes linguagens através de 
leituras hipermidiais.
No Mundo da Leitura o leitor tem a 
oportunidade de entrar no mundo 
fantástico da literatura, explorando 
a leitura da maneira que mais gosta. 
Queremos que nosso público conquiste 
novos espaços e passe por novas pos-
sibilidades de perceber a realidade em 
que vive.
 Aqui os alunos participam das práticas 
leitoras que desenvolvem atividades 
através de textos, sons, vídeos e ima-
gens. Aguçamos os sentidos, exploran-
do as cores e as texturas, transmitindo 
informações que contribuem na forma-
ção do conhecimento. Assim procura-
mos estimular o pensamento crítico de 

crianças, jovens e adultos. Buscamos 
aprimorar o senso de leitura de mundo 
e convidamos nossos leitores a desven-
dar os segredos das histórias, fazendo 
com que eles explorem os livros e todas 
as possibilidades de leitura, seja por 
meio de palavras, ouvindo uma canção 
ou vendo uma imagem. 
O Mundo da Leitura também oferece as 
Sacolas Circulantes, uma oportunidade 
para que os professores conheçam nos-
so acervo e envolvam seus alunos com 
a literatura. Além das sacolas o Mundo 
da Leitura faz empréstimos de livros 
para alunos, funcionários e comuni-

O projeto Oficinas de Percussão 
no Mundo da Leitura aconte-
ce desde junho de 2013 e nas-

ceu da ideia de estabelecer uma ponte 
entre o Mundo da Leitura e as crian-
ças da EMEF Eloy Pinheiro Machado. 
O objetivo do projeto é que as crian-
ças desenvolvam senso rítmico e me-
lódico e a sociabilização em grupo, 
tornando-se assim cidadãos críticos 
e sensíveis em relação à música. As 

crianças usam o som da percussão - 
os sons do corpo e de instrumentos 
alternativos recicláveis - e o som da 
voz.
As oficinas são coordenadas pela aca-
dêmica do Curso de Música Milena 
Dlugokenski – UPF e acontecem to-
das as sextas-feiras das 10h45min às 
11h30min. São 15 crianças participan-
tes do projeto, com idades entre 7 e 
11 anos.

O Quiosque multimidial do 
Largo da Literatura Marco da 
Capital Nacional da Literatura 
possui livros, revistas, jornais e 
computadores com acesso à in-
ternet. A comunidade pode re-
alizar o empréstimo de até três 
livros com prazo de entrega de 
até 10 dias. 
Localização: Praça Armando Sbe-
ghen
Horário de funcionamento: 
12h30min às 18h30min de se-
gunda a sexta-feira.
Fone: (54) 3314-6911.
 
O Quiosque de Leitura Roberto 
Pirovano Zanatta, no Largo da 
Literatura Brasileira, é equipado 
com livros, revistas e jornais. A 
comunidade pode fazer o em-
préstimo de livros e ter acesso 
a internet nos computadores ou 
pela rede wireless. Atividades 
desenvolvidas: Troca Troca de 
Livro, Mês da Criança, Festa do 
Saci, Festa de Natal. 
Localização: Praça Antonino Xa-
vier de Oliveira 
Horário de Funcionamento: 
12h30min às 18h30min de se-
gunda a sábado. 
Fone: (54) 3312-4210

A Biblioteca Pública Municipal 
Arno Viuniski oferece acesso à 
internet, empréstimo de livros, 
atividades culturais e literárias. 
Tem acervo de mais de cinquen-
ta mil obras e cinco mil obras 
raras. Aberta à comunidade em 
geral. 
Localização: Rua Morom, 2019, 
bairro Centro.
Horário de funcionamento: 8h 
às 11h30min – 13h30min às 
17h30min, de segunda a sexta. 
Fone: (54) 3311-1128.

dade em geral. As pessoas também 
podem usufruir do espaço nos horários 
abertos à comunidade.
Em setembro deste ano, o Mundo da 
Leitura completa 16 anos. As histórias 
contadas e lidas divertiram, emocio-
naram e inspiraram novos leitores. O 
Mundo da Leitura, que surgiu a partir 
da Jornada Nacional de Literatura, 
busca incentivar cada vez mais a lei-
tura e despertar o prazer nos leitores, 
compartilhando as experiências e di-
fundindo a leitura em todos os lugares 
do mundo. Faça parte desta história. 
Esperamos por sua visita!
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