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Por incrível que pareça, tudo começou em Nova 

Iguaçu, em julho de 2010. Naquele momento e 

lugar, Júlio Ludemir e Ecio Salles conversaram pela 

primeira vez sobre o desejo de realizar uma grande 

festa literária, tipo a FLIP, numa favela  carioca. 

E mais, uma favela com UPP: daí nasceu a FLUPP.

Logo em seguida, formamos um time – na verdade, 

uma verdadeira Seleção – de primeira linha para 

pensar e concretizar o evento. Heloísa Buarque de 

Hollanda e Luiz Eduardo Soares deram o toque que 

faltava para o desejo virar ação.

Com a bênção de Lima Barreto, 

autor homenageado nesta 

primeira edição da FLUPP, a 

FLUPP estreia em 2012, no 

Morro dos Prazeres, em Santa 

Teresa, Centro do Rio de Janeiro. 

Durante cinco dias, livros, 

leituras, escritores do Brasil 

e do mundo inteiro, oficinas, 

teatro, exposições, ações 

cultturais diversas ocuparão 

inventivamente a comunidade.



A primeira decisão era garantir que o evento não 

fosse uma ação isolada, mas a culminância de um 

processo. Assim nasceu a FLUPP Pensa, um processo 

formativo realizado nos meses anteriores à FLUPP 

– Festa Literária das UPPs. Entre março e julho de 

2012, a FLUPP Pensa realizou 14 ações em diferentes 

comunidades da metrópole fluminense e mais duas 

na Academia de Polícia Militar, num processo de 

formação de novos leitores e autores. Esses novos 

autores, 43 no total, lançarão um livro durante a 

FLUPP. O processo demonstrou que não só existe um 

público leitor nas periferias do país, mas também 

um grande número de poetas, contistas, romancistas, 

cronistas. Como diria Sérgio Vaz, um povo lindo  

e inteligente que faz da Literatura seu mais potente 

meio de expressão.

A segunda era que o evento produzisse legados. 

Na FLUPP, que desde a metade de 2011 vem sendo 

debatida e pactuada na comunidade dos Prazeres,  

há alguns já em andamento. Reforma da biblioteca  

da Associação de Moradores, graffiti no muro de 

entrada e em outro na rua seguinte,  geração de renda 

para projetos e moradores da comunidade, parceria 

para introdução de um posto de coleta seletiva de 

lixo e muito mais.

Durante a caminhada, tivemos o prazer e a honra 

de encontrar novos parceiros, reencontrar antigos, 

fazer amigos e construir um evento-processo-ação 

que superou nossas melhores expectativas. Muitas 

pessoas trabalharam exaustivamente para que tudo 

certo. Devemos também a elas o que realizamos 

até agora. Certamente, estão todas citadas aqui, em 

alguma página desse material. A todos e todas, nossa 

ilimitada gratidão.



Acreditamos no poder de transformação dos 

livros, da leitura, do conhecimento. Sabemos 

que esses elementos não transformam o mundo, 

mas transformam as pessoas. Transformou a nós. 

Transformou a muitos outros com quem nos 

encontramos nessa travessia compartilhada.  

E podemos transformar mais. Há muitos conspirando 

para esse fim transformador. Nós somos mais uma 

abelha nesse enxame, mais um peixe nesse cardume.

Nosso objetivo maior sempre foi 

colocar o livro – e a leitura, a 

literatura, o conhecimento – na 

ordem do dia. Conectar diversas 

redes a partir dele, torná-lo 

visível, usual e efetivo também 

para a chamada classe C. Classe 

C de Cultura como dizemos 

o tempo todo. Para nós, é 

importante irradiar, multiplicar 

e compartilhar o hábito da 

leitura, para muito além das 

disposições do mercado.



Ecio Salles 

Ecio Salles nasceu no bairro de 

Olaria, subúrbio carioca, na borda do 

Complexo do Alemão. Escritor, autor 

de Poesia revoltada (um estudo sobre 

a cultura hip-hop no Brasil) e co-autor 

de História e Memória de Vigário Geral 

(editora Aeroplano), além de curador da 

coleção Tramas Urbanas, dessa mesma 

editora. Mestre em Literatura Brasileira 

pela Universidade Federal Fluminense 

e Doutor em Comunicação e Cultura 

pela Escola de Comunicação da UFRJ. 

Entre 1997 e 2006 foi Coordenador de 

Pesquisa e Conteúdo do Grupo Cultural 

AfroReggae. Também é Consultor do 

Programa Onda Cidadã (Itaú Cultural). 

Foi Secretário de Cultura e Turismo 

na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense e Coordenador de Cultura 

e Educação na Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro.

Heloísa  
Buarque de Hollanda 

Heloisa Buarque de Hollanda, 

nascida em Ribeirão Preto, SP, é 

escritora,  professora de teoria crítica 

da cultura da UFRJ,  coordenadora 

do Programa Avançado de Cultura 

Contemporânea(PACC/UFRJ), diretora 

da Aeroplano Editora e Consultoria e 

curadora do Portal Literal. É autora de 

muitos livros entre eles Impressões 

de Viagem, Cultura e Participação 

nos anos 60; Pós Modernismo e 

Política; O Feminismo como Crítica 

da Cultura; Guia Poético do Rio de 

Janeiro; Asdrúbal Trouxe o Trombone: 

memórias de uma trupe solitária de 

comediantes que abalou os anos 70; 

Rachel de Queiroz; Outra línea de fuego: 

15 poeas ultracontemporâneas; Enter, 

uma antologia digital; Escolhas: uma 

autobiografia intelectual.



Júlio Ludemir 

Julio Ludemir nasceu no Rio de 

Janeiro, mas foi criado em Olinda, 

Pernambuco. Entrou na faculdade 

de jornalismo, mas nunca concluiu 

o curso. Tem oito livros publicados, 

a maioria dos quais sobre a periferia 

do Rio de Janeiro. Rim por rim, 

reportagem sobre tráfico internacional 

de órgãos, foi finalista do Jabuti de 

jornalismo de 2009 e recentemente 

teve seus direitos vendidos para o 

cinema. Foi um dos roteiristas de 400 

x 1, filme de Caco de Souza baseado 

na biografia homônimo de William 

da Silva Lima, um dos criadores do 

Comando Vermelho. Coordenou 

o Jovem Repórter, projeto de 

comunicação da Secretaria Municipal 

de Cultura de Nova Iguaçu que chegou 

a mobilizar 400 jovens da Baixada 

Fluminense. É um dos criadores da 

Batalha do Passinho.

Luiz Eduardo Soares 

Luiz Eduardo Soares é professor da 

UERJ. Formou-se em Literatura e 

construiu sua carreira combinando 

produção literária com docência, 

obras acadêmicas e gestão pública. É 

mestre em Antropologia, doutor em 

ciência política com pós-doutorado 

em filosofia política. Foi secretário 

nacional de segurança pública e 

coordenador de segurança, justiça 

e cidadania do Estado do RJ. Tem 

vinte livros publicados, entre eles 

o romance Experimento de Avelar, 

premiado pela Associação de Críticos 

Brasileiros em 1996, e Meu Casaco de 

General, finalista do Prêmio Jabuti em 

2000. Foi professor da UNICAMP e do 

IUPERJ, além de visiting scholar nas 

Universidades de Harvard, Virginia, 

Pittsburgh e Columbia. Entre seus 

últimos livros, destacam-se Elite da 

Tropa e Elite da Tropa 2, traduzidos 

em vários idiomas, além de Cabeça de 

Porco, com MV Bill e Celso Athayde. 

Lançou, em 2012, Tudo ou Nada: a 

história do brasileiro preso em Londres 

por associação ao tráfico de duas 

toneladas de cocaína (Nova Fronteira), 

livro que adaptou para o teatro e será 

montado em 2013.



CURADORIA 
O clássico encontra o emergente;  

o analógico, o digital. O desconhecido 

dialoga com o estabelecido; a periferia 

vira centro, e o centro, periferia.  

É um bazar editorial: vamos trocar, 

vender e comprar ideias que 

contemplem 360 graus de literatura 

brasileira e estrangeira: qual  

a diferença das semelhanças,  

e a semelhança das diferenças?



Toni Marques 

 A FLUPP veio parar ficar. Na cabeça de 

leitores, escritores, aspirantes a leitor, 

aspirantes a escritor. Num mundo 

conectado na crise e na criação e num 

Brasil Classe C de cultura.

O Brasil virou um país de classe média. 

No Rio, parte dessa classe média está 

nas favelas. A FLUPP é uma ocupação 

literária neste novo momento do país 

e da cidade do Rio de Janeiro. Mas 

uma ocupação de mão dupla. Às vozes 

sancionadas pelos mercados, simbólicos 

e materiais, somam-se as vozes da própria 

favela, que são simbólicas e materiais. 

São símbolo da cidade e são  matéria de 

que é feita a narrativa da cidade.

Games, telenovelas, poesia falada, 

literatura oprimida, brasilidade temática, 

encantamento infantil, violência, 

etnia, vanguarda, convenção, dinheiro, 

lazer, espetáculo: prato feito todos os 

ingredientes da vida que se inaugura 

quando se abre um livro.

As favelas cariocas têm lan houses? 

Que tal discutir videogames  

e literatura? O Brasil se reconhece 

numa telenovela? Que tal discutir a 

arte e o artesanato de se comunicar 

com milhões de pessoas? É difícil ler e 

escrever quando se é oprimido?  

Que tal fazer esta pergunta a um 

rapper líbio? Literatura é coisa de rico? 

Que tal conhecer os escritores que 

nasceram pobres e foram consagrados 

pelas palavras que enfileiram todos 

os dias? As vozes da periferia não são 

publicadas. Tem certeza?

A FLUPP é uma reunião de momentos. 

Que tem apenas um objetivo:  

inspirar e motivar.



Investir na cultura  
brasileira é investir  
em desenvolvimento
Por entender que a cultura é uma das maiores  

riquezas do Brasil e está diretamente relacionada  

ao seu desenvolvimento, o BNDES tem orgulho de 

apresentar a FLUPP – Festa Literária das UPPs,  

uma iniciativa inovadora que estimula a leitura,  

a criação artística e a integração social. 

Durante a festa no Morro dos Prazeres, o público  

participará de debates com autores brasileiros e 

estrangeiros, assistirá a apresentações de contadores  

de histórias e shows musicais e verá uma exposição 

em homenagem a Lima Barreto. 

A FLUPP é o estágio final de um amplo projeto de 

formação e descoberta de novas vozes literárias a partir 

dos encontros realizados em diversas comunidades 

do Rio de Janeiro ao longo de 2012: a FLUPPensa, que 

também contou com o patrocínio do BNDES.

O resultado desse processo poderá ser visto 

na publicação lançada durante o evento e nas 

apresentações realizadas no Sarau BNDES. 

O BNDES é um dos maiores apoiadores da cultura 

brasileira, atuando em diversos segmentos, como 

cinema, dança, música, produção editorial e restauro. 

Com ações de patrocínio e financiamento, o Banco 

estimula a produção cultural no País e promove a 

consolidação da cultura como setor econômico capaz 

de gerar empregos, renda e transformação social. 



A palavra com  
a periferia
Ao longo da última década assistimos à emergência 

de uma série de fenômenos culturais e estéticos 

nas periferias das grandes cidades brasileiras. Não 

apenas artistas procurando inserção cultural, mas 

movimentos orgânicos, profundamente conectados 

com experiências sociais específicas.

A tudo isso, tivemos o privilégio de estarmos atentos e 

conseguirmos nos engajar como parceiros de primeira 

hora, favorecendo a descoberta e o desenvolvimento 

de iniciativas que se desdobraram em inúmeros 

projetos apoiados pela Petrobras. Desde o Observatório 

das Favelas, do Viva Favela, do AfroReggae até o 

dispositivo empoderador que se revelou a experiência 

da Agência de Redes para a Juventude. 

Novas vozes surgiram nesse processo de forma 

articulada e consistente junto às suas comunidades, ao 

redor da palavra. Uma amostra disso são os autores do 

grande garimpo de novidades que se tornou a coleção 

Tramas Urbanas, que este ano completa mais de trinta 

títulos, e com a qual acreditamos ajudar a compor um 

novo retrato muito plural e diverso do que antes era 

impreciso e monoliticamente chamado de periferia.

Nesse contexto, acreditamos que a Festa Literária 

Internacional das UPPs - Flupp parece sinalizar outro 

momento dessa construção, para além da dicotomia 

em relação a um centro, que não quer restringir seu 

horizonte de conversa e relativiza a própria ideia de 

periferia ao se inserir no plano internacional.



Cultura que Vale
A Vale é uma mineradora presente nos cinco 

continentes, que trabalha diariamente com a missão 

de transformar recursos naturais em prosperidade e 

desenvolvimento sustentável. Somos líderes mundiais 

na produção de minério de ferro e pelotas, matérias-

primas para a indústria siderúrgica, e o segundo maior 

produtor de níquel, ingrediente essencial de ligas 

metálicas usadas em aeronaves, telefones celulares e 

baterias especiais para veículos elétricos híbridos, entre 

outros. Também produzimos manganês, ferroligas, 

carvão, cobre, cobalto, fertilizantes e metais do grupo 

da platina, e investimos em logística e energia.

Todas as nossas atividades são guiadas por uma 

política de transparência, proteção ao meio ambiente 

e melhoria da qualidade de vida das comunidades 

de que fazemos parte, por meio do fortalecimento 

do capital humano e do respeito às identidades 

culturais locais. 

O patrocínio da Vale à FLUPP é uma oportunidade 

de demonstramos nossa contribuição à literatura 

brasileira. Esperamos que os participantes possam 

aprofundar conhecimentos e compartilhar 

experiências sobre a produção literária, além de 

prestigiar importantes nomes da nossa literatura.”



British Council  
na FLUPP
O British Council tem o prazer de trabalhar em 

parceria com a FLUPP em sua primeira edição, 

trazendo ao Rio os autores Naomi Alderman, Yvvette 

Edwards e Kei Miller, além da Diretora Global de 

Literatura do British Council, Susie Nicklin.

A presença britânica na FLUPP foi definida em 

conjunto com o curador Toni Marques durante 

sua ida ao Festival Norwich Showcase, à convite 

do British Council. A partir daí, foi-se fortalecendo 

a relação entre o Brasil e a literatura britânica. 

Segundo Toni, uma “ponte viva, feita de pessoas que 

são feitas de palavras, palavras literárias.”

A equipe de literatura do British Council trabalha com 

escritores, poetas e editores britânicos em comunidades 

e para públicos ao redor do mundo, desenvolvendo 

colaborações inovadoras que reúnem também editoras 

e instituições culturais no Reino Unido e no exterior.

No Brasil, a FLUPP faz parte do Transform, um 

programa de artes e criatividade que irá desenvolver 

o diálogo artístico entre o Reino Unido e o Brasil 

nos próximos quatro anos. Um dos objetivos do 

programa é engajar comunidades vulneráveis com 

a excelência nas artes, criando oportunidades para 

jovens talentos emergentes. É aí que o Transform e a 

Flupp se encontram.

Desejamos vida longa à Flupp e que mais projetos 

como este possam enriquecer a experiência de ambos 

os países com o encontro de sua diversidade cultural. 



PROGRAMAÇÃO



Ginásio  
Experimental Olímpico - GEO
Quarta-feira, 07/11

 17h00 Orquestra de Vozes Meninos do Rio

Criada em 1998, a Orquestra é composta pelo coro de alunos de  

23 escolas da Prefeitura e tem como objetivo estimular a inteli-

gência musical das crianças. Cerca de mil alunos do 1º ao 9º ano 

compõem a Orquestra.

 18h20  Coral do PROERD

O Coral é desenvolvido pelo PROERD – Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência, presente nas escolas do estado 

do Rio de Janeiro desde 1992, com o objetivo de transmitir mensa-

gem de valorização da vida e afastamento das drogas e da violência.

 19h00  Abertura solene

 19h45 Palestra: Ariano Suassuna

Ariano Suassuna é dramaturgo, poeta e romancista que combina  

o erudito e o popular em suas obras. Desde 1990 ocupa a cadeira  

de número 32 da Academia Brasileira de Letras.

 21h30 Show de Bráulio Tavares

Bráulio Tavares é escritor, cronista, roteirista, poeta e compositor.  

Em 1989, recebeu o Prêmio Editorial Caminho de Ficção Científica 

por seu livro “A Espinha Dorsal da Memória”.  Seus pocket-shows 

fizeram dele uma das figuras mais cultuadas da cena carioca na dé-

cada de 1980. Não faz um show no Rio de Janeiro há quase 20 anos.

 22h15 Show de MV Bill

MV Bill é rapper, escritor e ativista social. Seu trabalho na música e 

na literatura retrata o cotidiano das favelas do Rio de Janeiro.

 23h00 Show de MC Swat

MC Swat é um dos rappers que embalaram musicalmente a luta 

contra o regime de Muammar Gaddafi, na Líbia.



Quinta-feira, 08/11 

 11h00 Conexões Itaú Cultural – 

  Mapeamento Internacional da Literatura Brasileira

Criado em 2007, o Conexões Itaú Cultural contempla um mapea-

mento inédito da presença da literatura brasileira no mundo, seja 

na mídia, na pesquisa universitária ou no mercado editorial, além 

de realizar encontros de pesquisadores que trabalham com litera-

tura brasileira no Brasil e no exterior e produzir textos refl exivos 

sobre as condições da literatura brasileira no exterior.

 13h00 Mesa com Beatriz Resende e Luciana Hidalgo. 

  Mediação: Luiz Antônio Simas. Tema – Antes tarde do que nunca

Afonso Henriques de Lima Barreto foi o primeiro escritor brasilei-

ro a incluir a periferia em suas narrativas tanto do ponto de vista 

do território quanto da linguagem. Pagou um alto preço por isso, 

morrendo louco e miserável. 

A professora Beatriz Rezende e a escritora Luciana Hidalgo, duas 

das maiores conhecedoras de sua obra, participam dos esforços para 

destacar sua importância para a literatura nacional. Ambas deram 

grandes contribuições para que o primeiro escritor brasileiro a se 

ver como negro tenha hoje sua obra traduzida para diversas línguas, 

Tenda Policarpo Quaresma
Localizada na Quadra de Esportes da comunidade, a Tenda Poli-

carpo Quaresma abrigará os debates literários entre os autores e 

os saraus literários, além de palestras e lançamentos de livros ou 

outras mídias.

11h00 Conexões Itaú Cultural – 

  Mapeamento Internacional da Literatura Brasileira

Criado em 2007, o Conexões Itaú Cultural contempla um mapea-

mento inédito da presença da literatura brasileira no mundo, seja 

na mídia, na pesquisa universitária ou no mercado editorial, além 

de realizar encontros de pesquisadores que trabalham com litera-

tura brasileira no Brasil e no exterior e produzir textos refl exivos 

sobre as condições da literatura brasileira no exterior.

CONEXÕES 

ITAÚ 
CULTURAL

11h00 Conexões Itaú Cultural – 11h00 Conexões Itaú Cultural – 

  Mapeamento Internacional da Literatura Brasileira

CONEXÕES 
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adaptada para o cinema lida pelas novas gerações. Lima Barreto é o 

autor homenageado da I Festa Literária Internacional das UPPs.

Luiz Antônio Simas é escritor (“Samba de Enredo: História e Arte”, 

ed. Record), pesquisador e mestre em História Social pela Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro. 

Antes da mesa, haverá leitura de trechos de livro por um menino 

ator do grupo Nós do Morro.

 15h00 Mesa com Susie Nicklin e Yvvette Edwards. 

  Mediação: Toni Marques. Tema – Diferente é você 

Londres é a cidade mais cosmopolita do mundo. Cabe de tudo na-

quele melting pot futurista, no qual muçulmanas de burca e punks 

com cabelo moicano pintado de verde convivem confortavelmen-

te na mesma calçada. Esta diversidade produziu uma literatura 

altamente inventiva, capaz de criar gêneros que vão da chic-lit de 

“Diário de Bridget Jones” ao young adult de J. K. Rowling, passando 

pela literatura engajada no melhor estilo Charles Dickens e, claro, 

pelo pop de Nick Hornby. 

É dessa pluralidade de que falarão Susie Nicklin, diretora de litera-

tura do British Council, e a uma negra de origem jamaicana cujos 

livros são panfl etos polvilhados com o açúcar dos grandes canaviais 

da terra de seus ancestrais. 

Antes da mesa, haverá leitura de trechos de livro 

do Lima Barreto por um menino ator do grupo 

Nós do Morro.
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 17h00 Mesa com Thomas Brussig e Marcos Alvito. 

  Mediação: Ecio Salles.  Tema – Jogo duro

O escritor alemão Thomas Brussig e o antropólogo carioca 

Marcos Alvito têm vários pontos em comum, como, por exemplo, 

o fato de ambos terem passado os melhores anos de suas vidas sob 

o tacão de uma ditadura – no caso de Brussig, a do proletariado; no 

de Alvito, a militar. Os dois produziram livros nos quais o direito à 

juventude foi cerceado por uma conjuntura política desfavorável. 

Outro ponto que os une é o amor pelo futebol, presente na mais 

recente produção de ambos. Thomas Brussig, que joga na seleção 

alemã de escritores, publicou “Schiedsrichter Fertig – Eine Litanei”, 

infelizmente ainda não traduzido para o português. O carioca está 

publicando, na internet, “A Rainha de Chuteiras”. Esta mesa, que 

tem o apoio do Instituto Goethe, discute os vínculos entre o fute-

bol, a política e a literatura. 

Ecio Salles é escritor, consultor do Itaú Cultural, pesquisador em 

cultura e um dos criadores da FLUPP.

Antes da mesa, haverá leitura de trechos de livro por um menino 

ator do grupo Nós do Morro.

PROGRAMAÇÃO



 19h00 Juan Pablo Villalobos. Mediação: Toni Marques.

  Tema – Entranhas mexicanas

Como a literatura é capaz de retratar de modo belo o mundo do 

fi lho de um trafi cante mexicano.

Livro de estreia do mexicano Juan Pablo Villalobos, “Festa no Co-

vil” está sendo aclamado mundialmente, tendo sido publicado na 

Espanha, no Brasil (ed. Cia das Letras), na Grã-Bretanha, na Romê-

nia, na Holanda e na Itália, entre outros países. A tradução inglesa 

foi fi nalista do prêmio de livro de estreia do jornal britânico “The 

Guardian”.  A obra concilia todos os aspectos que fi zeram desse 

gênero de literatura um dos mais populares do mundo. Sua obra 

traz um olhar intimista, quase psicanalítico, para as entranhas de 

uma sociedade extremamente complexa. Villalobos, que atualmen-

te mora em Campinas com sua mulher brasileira, acaba de lançar 

seu segundo romance na Espanha.

Depois da entrevista, um menino ator do Nós do Morro lerá tre-

chos da “Festa”, e Juan Pablo responderá a perguntas da plateia. 

Toni Marques é jornalista, escritor e curador da FLUPP.

 21h00 Lançamento do Livro FLUPP Pensa – 43 Novos Autores

A FLUPP Pensa foi um processo formativo que antecipou e prepa-

rou a FLUPP. Reuniu, entre os meses de março e julho, 90 escrito-

res inéditos das periferias do Rio. Eles participaram de um game 

ao fi m do qual 43 foram selecionados para publicar seus textos em 

livro, cujo lançamento acontece na própria FLUPP.

LANÇA

MENTO!
LANÇA
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 22h30 Sarau Poesia de Esquina e Sarau Música, Prosa e Poesia

Organizado por Viviane de Sales e Wellington França, a Poesia de 

Esquina é um sarau mensal que acontece num bar da Cidade de Deus 

e comemora seu primeiro aniversário dentro da FLUPP. Possui um 

público-protagonista diversifi cado: de crianças se experimentando no 

microfone aberto até artistas reconhecidos no bairro que se juntam a 

jovens poetas da vida cotidiana carioca. Donas de casa, DJs, boêmios 

e universitários. Gente com diferentes vivências na cidade transforma 

este sarau num instigante ponto de encontro do Rio de Janeiro. 

  Música, Prosa & Poesia

De dois em dois meses a Vila Proletária Marechal Hermes vê o Bar 

do Moraes se transformar em um centro cultural onde a palavra 

falada ganha vida em todas as suas dimensões. São poetas, músi-

cos, compositores, contistas e amantes da literatura que chegam 

de todos os lados da cidade para libertar a palavra, para brindá-la e 

consumi-la junto com alguns goles de cerveja gelada.

Sexta-feira, 09/11 

 13h00 Mesa com Bernardo Kucinski e Arnaldo Bloch. 

  Mediação: José Goldfarb. Tema – Memória coletiva, dor individual

Realidade e fi cção de judeus brasileiros: marginalização, integração 

e poder. Bernardo Kucinski é jornalista, professor e escritor. Foi 

assessor da Presidência da República no primeiro mandato do Pre-

sidente Lula. Escreveu vários livros de não-fi cção até se aventurar 

no romance “K”, no qual transpôs para a literatura a dura experi-

ência vivida durante a ditadura militar, quando a repressão sumiu 

com sua irmã e seu cunhado.

PROGRAMAÇÃO
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Arnaldo Bloch é escritor, jornalista e colunista do jornal O Globo. 

Entre outros títulos, publicou “Os Irmãos Karamabloch”, sobre a 

ascensão e a queda dos empreendimentos da família Bloch. Os Blo-

ch são judeus ucranianos que chegaram ao Rio de Janeiro depois 

de enfrentar a opressão do czar, os horrores da Primeira Guerra 

Mundial e as arbitrariedades da Revolução de 1917. 

José Goldfarb é consultor do programa Rio, Uma Cidade de Leitores, 

da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, coordenador 

da RedeMis, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo e professor 

do Programa de Pós-Graduação em História da Ciência na PUC-SP.

 15h00 Mesa com MC Swat, Najwan Darwish e Martin Jankowski. 

  Mediação: Toni Marques. Tema – Arte entre bombas, 

  opressão e espiões.

MC Swat é um rapper de Benghazi cujas canções embalaram a 

revolução líbia durante a surpreendente Primavera Árabe. Najwan 

Darwish é um poeta palestino, já traduzido para dez idiomas, e  

consultor literário do PalFest, o Festival de Literatura da Palestina. 

E Martin Jankowski, criado na cidade de Gotha, participou das 

manifestações que levaram à queda do Muro de Berlim nos anos 

1980, em Leipzig, como cantor e poeta.

Essa mesa explosiva vai provar que as circunstâncias mais duras 

não são sufi cientes para impedir a criação artística.

Martin e Najwan lerão trechos de seus poemas, antes de responder 

a perguntas da plateia, com MC Swat.



 17h00 João Ubaldo Ribeiro e Ana Maria Machado.  

  Mediação: Claudiney Ferreira. Tema – Viva a Academia Brasileira

Além de serem dois dos mais importantes escritores brasileiros em 

atividade, João Ubaldo Ribeiro e Ana Maria Machado são nomes 

altamente populares. Romances como “Viva o povo brasileiro” e 

“Menina bonita do laço de fita” já nasceram clássicos. A eleição de 

ambos para a Academia Brasileira de Letras faz parte de um pro-

cesso de renovação de uma instituição que enfim procura dialogar 

com o povo, atraindo-o para dentro de suas dependências com 

uma programação mais dinâmica e procurando-o em locais que 

vão para além da Cidade Literária. Um exemplo da ampliação do 

campo de atuação da ABL é a parceria com a FLUPP, iniciada já na 

noite de abertura da FLUPP Pensa, que teve como autor convidado 

a presidente Ana Maria Machado. Os imortais Alberto da Costa e 

Silva e Cícero Sandroni falaram nas ações da FLUPP Pensa na Aca-

demia de Polícia Militar Dom João VI. 

Claudiney Ferreira é jornalista, radialista e produtor cultural. É 

gerente do Núcleo de Diálogos do Itaú Cultural.

 19h00 Mesa com Paulo Scott e Luiz Ruffato. Mediação: Marcelo Backes.

  Tema – Narrativa das Origens, as Origens da Narrativa.

A trajetória de vida na obra de dois dos maiores escritores brasileiros, 

ambos com origens humildes.
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Paulo Scott é poeta, contista e romancista (autor de, entre outros, “O 

Habitante Irreal”, ed. Alfaguara, e “Ainda Orangotangos”, ed. Bertrand 

Brasil, 2ª edição). Criado na periferia de Porto Alegre, o escritor gaúcho 

escreve com freqüência sobre a questão racial, de forma sempre pun-

gente. “O Habitante Irreal”, sua obra mais recente, foi indicado para os 

principais prêmios literários deste ano.

Luiz Ruffato é poeta, ensaísta e romancista, autor de “Eles Eram Mui-

tos Cavalos” e da série “Inferno Provisório” (ambas publicadas pela 

ed. Record), tendo recebido vários prêmios, como os da Associação 

Paulista de Críticos de Artes e Jabuti. Criado em Cataguases, o escri-

tor mineiro fez uma espécie de escavação arqueológica no universo 

operário de sua cidade natal, cujo desenvolvimento esteve ligado às 

indústrias têxteis até a quebradeira generalizada no início da década 

de 1990. “Eles Eram Muitos Cavalos” foi considerado o livro da década 

passada por críticos ligados ao jornal O Globo.

Marcelo Backes é tradutor e escritor, autor de, entre outros, “Três 

Traidores e Uns Outros” e “Maisquememória”, ambos publicados pela 

editora Record), e “Lazarus über Sich Selbst” (Peter Lang Verlag).

 21h00 Sarau: Homenagem a Ericson Pires

“Ericson Pires  tinha uma relação vital com a cidade e com a rua, 

sabia decifrar os códigos e atravessar todos os territórios. Viver 

a cidade intensamente, arrancar poesia, som, palavras, afetos, 

política, por onde passava. Viver a rua, viver na rua. Onde quer que 

estivesse seu corpo inteiro perguntava “o que está acontecendo?”. 

Olhos inquietos, sempre indo para outro lugar, sempre em fl uxo. 

Fez do mundo, abrigo. Ericson é sempre aquele que, na noite e nas 

ruas do Rio, ainda vai aparecer” (Ivana Bentes). O Sarau contará 

com vários poetas da cidade, amigos e admiradores do Ericson, 

morto precocemente neste ano.



 21h45 Sarau Literatura na Baixada

Duas recentes comemorações mostram a efervescência do movi-

mento. A comemoração de vinte e cinco anos da Revista Arrulhos, 

em Duque de Caxias, e os vinte anos do Fanzine Desmaio Públiko, 

em Nova Iguaçu. Só essas publicações têm em seu interior mais de 

cem poetas cada uma, ao longo dos anos. Somando, ainda temos os 

zines Gambiarra Profana e a Folha Cultural Pataxó, de Belford Roxo, 

com mais de dez anos. Os zines Fulanas de Tal, Pó de Poesia e Apris-

co Literário (todos da Baixada, já aniversariados). O “Encontos”, 

encontro de contistas, já acontece há mais de seis anos e os “Encon-

tros de Poetas & Afi ns”, que em quase dois anos vai para sua décima 

sétima edição, na varanda da biblioteca pública de Nova Iguaçu, 

sempre na última quinta-feira do mês. Além de inúmeras publica-

ções de livros da poesia ao conto, quase todas independentes.

Sábado, 10/11 

 11h00 Bernardo Vilhena e Carlito Azevedo. 

  Mediação: Heloisa Buarque de Hollanda.  Tema – Poesia sempre

Tão importante quanto os poetas na mesa será a mediação 

de Heloísa Buarque de Hollanda, que teve um papel fundamental na 

carreira tanto de Bernardo Vilhena quanto de Carlito Azevedo. Além 

de ter sido a primeira editora ofi cial a publicar um livro com os poe-

tas da chamada poesia marginal, sua tese de doutorado, “Impressões 

de viagem”, foi o primeiro estudo acadêmico sobre a geração de poe-

tas de que Bernardo Vilhena é um dos principais expoentes. A sempre 

atenta professora de literatura também incluiu Carlito Azevedo na 
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igualmente ruidosa antologia “Esses poetas”, em que reuniu os poetas 

mais expressivos da década de 1990.  Bernardo Vilhena se tornou um 

dos poetas mais populares do Brasil, principalmente depois que mi-

grou para as letras de música. Carlito Azevedo, cuja importância pode 

ser medida pelo Jabuti ganho já em seu primeiro livro, é também um 

importante editor. Heloísa Buarque de Hollanda é professora, editora 

e uma das criadoras da FLUPP.

 13h00 Mesa com Manuel Vilas e Patricia Portela. 

  Mediação: Leonardo Villa-Forte.

  Tema – Escrever é misturar, ou letras carnavalizadas.

A literatura do século XXI como cruzamento de referências, reno-

vação de formatos e confl uência de gêneros.

Manuel Vilas, espanhol, é poeta e fi ccionista, autor de “Los Immor-

tales” e “España (ambos publicados pela ed. Alfaguara).

Patrícia Portela, portuguesa, é fi ccionista, dramaturga e diretora de 

teatro, autora de, entre outros, “Para Cima e Não para o Norte” e 

“Odília” (ambos publicados pela ed. Leya).

Patrícia Portela é um dos cinco escritores que participarão do Ano 

de Portugal no Brasil. A participação de Manuel Vilas na FLUPP é 

fruto de uma parceria da FLUPP com o Instituto Cervantes.

Leonardo Villa-Forte é escritor e tradutor. Criou o projeto MixLit, de 

mixagens literárias.
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 15h00 Allan da Rosa e Kei Miller. 

  Mediação: Heloisa Buarque de Hollanda. Tema – Poesia falada

A vanguarda está devolvendo a poesia para seu lugar de origem – 

a praça pública, o sarau, a performance por intermédio da qual o poe-

ta pode confraternizar-se com um leitor real, cujas reações podem ser 

mensuradas ali mesmo, sem nenhuma mediação. No Rio de Janeiro 

em particular, a cena do sarau vem se tornando tão presente que hoje 

se pode vê-lo, e desfrutá-lo, em lugares tão diversos como São Gonça-

lo, Baixada Fluminense e Ipanema. Não é diferente em outros locais 

do mundo, como a Kingston de Kei Miller. 

Literalmente uma das vozes mais expressivas do Caribe, Kei Miller é 

também um performer, apresentando seus poemas sempre de forma 

surpreendente e tocante. Tem livre trânsito no Reino Unido e dirige o 

programa de Ofi cina Literária da Universidade de Glasgow, na Escócia.

Allan da Rosa, um morador da periferia paulista que se recusou a 

abraçar a carreira de offi ce-boy que lhe foi oferecida, é capoeirista, 

educador, editor, escritor e poeta. Está no olho do furacão dos saraus 

que tomaram de assalto a periferia de São Paulo.

Kei e Allan lerão poemas antes de responderem a perguntas da plateia.



 17h00 Palestra: Ferreira Gullar. Mediação: Miguel Conde.

  Tema – O Brasil dos meus poemas.

Ferreira Gullar é o maior poeta brasileiro contemporâneo. É tam-

bém dramaturgo, ensaísta e crítico de arte e colunista do jornal 

“Folha de São Paulo”. Foi presidente do Centro Popular de Cul-

tura da União Nacional dos Estudantes, que no início da década 

de 1960 inspirou uma geração de artistas engajados como Cacá 

Diegues e Sergio Ricardo a procurar as comunidades populares do 

Rio de Janeiro com espetáculos transformadores. Sua militância 

o obrigou a se exilar no início da década de 1970, no auge da dita-

dura militar. Recebeu, entre outros prêmios, o Jabuti e o Camões. 

Seus livros foram traduzidos em vários países. 

Miguel Conde é jornalista e curador da FLIP – a Festa Literária 

Internacional de Paraty.

 19h00 Mesa com João Ricardo Pedro, Nuno Camarneiro, 

  Sandro William Junqueira e Patrícia Reis.

  Tema – Uma mesa portuguesa com certeza

Esta mesa é o marco inaugural, no campo da literatura, do Ano 

de Portugal no Brasil. Esses autores farão em seguida um tour 

pelo Brasil. Cada integrante lerá um texto curto sobre o seguinte 

assunto: o que faz de mim um escritor português? E uns comen-

tarão o texto dos outros.
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João Ricardo Pedro, engenheiro de formação, é vencedor do 

Prêmio Leya de 2012, pelo romance “O Teu Rosto será Sempre o 

Último” (ed. Leya). 

Nuno Camarneiro, também engenheiro, é autor de “No Meu Peito 

não Cabem Pássaros” (ed. Leya) e de micronarrativas.

Sandro William Junqueira é poeta, contista, encenador e ator, 

autor de, entre outros, “Um Piano para Cavalos Altos” (ed. Leya).

Patrícia Reis é jornalista e escritora, autora, entre outros, do ro-

mance fotográfi co “Beija-me”, com João Vilhena (ed. Dom Quixote), 

e “Antes de Ser Feliz” (ed. Leya). 

 21h00 Lançamento do livro

A Calimba e a Flauta – versos úmidos e tesos, de Allan da Rosa e 

Priscila Preta, com cama sonora de Giovanni di Ganzá. Depois de 

dividir a mesa com Kei Miller, Allan faz performance para lança-

mento de seu livro de poesias eróticas, escrito com Priscila Preta.

 21h45 Sarau Poético de Manguinhos

O Sarau Poético de Manguinhos surgiu em 2001, no Pré-Vestibular 

Comunitário de Manguinhos, promovendo a literatura e a cidada-

nia através da apresentação dos poetas do território e também de 

convidados. Atualmente, acontece sempre no primeiro sábado de 

cada mês, na Biblioteca Parque de Manguinhos.

 22h30 Sarau Uma Noite na Taverna

Uma Noite na Taverna é um dos saraus mais longevos do Rio de 

Janeiro, com 8 anos de existência. Tem como sede o SESC de São 

Gonçalo, terra dos poetas e escritores Rodrigo Santos, Rômulo 

Narducci e Henrique Santos, os criadores de uma cena que atrai 

pelo menos 100 pessoas nas segundas sextas-feiras de todos os 

meses, a cena é realizada em torno de mesas iluminadas por velas 

e encimadas por garrafões de vinho. O nome é uma homenagem ao 

romance do escritor romântico Álvares de Azevedo.

SARAU
SARAU

 21h00 Lançamento do livro

 21h45 Sarau Poético de Manguinhos
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 23h15 Sarau da Beta

O Sarau da Beta começou na própria sala deste misto de 

atriz e produtora cultural. Visitantes ilustres como a cantora 

e compositora Maria Gadu atraíram pessoas de todas as tribos 

e logo seu apartamento se tornou pequeno para tanta gente. 

Suas organizadoras o transferiram então para o Santê, um charmo-

so restaurante de Santa Teresa. Realizado uma vez por mês, o sarau 

mistura música, dança, fotografi a, discotecagem e, claro, poesia 

da melhor qualidade.  Beta costuma fazer um varal com os 

poemas dos poetas que convida.

Domingo, 11/11 

 11h00 Mesa com Elisa Lucinda e Raphael Draccon. 

  Mediação: Felipe Pena. Tema: O neoleitor

A nova classe média brasileira se tornou a Meca de todas as indústrias, 

inclusive a cultural. A entrada de milhões de brasileiros no mercado 

consumidor atiçou a imaginação dos produtores de commodities, dos 

vendedores de sonhos, dos fabricantes de gadgets. E no mercado edito-

rial? Que diferença esses neoconsumidores representam? Dois dos 

autores brasileiros mais populares, o escritor Raphael Draccon 

e a artista multimídia Elisa Lucinda conversarão sobre uma literatura 

popular, capaz de falar para o coração de milhões de pessoas. 

Felipe Pena é jornalista, escritor e editor da antologia Geração 

Subzero. Autor, entre outros, de “Fábrica de Diplomas” (ed. Sette 

Letras) e  “O Verso do Cartão de Embarque” (ed. Record).

 23h15 Sarau da Beta

O Sarau da Beta começou na própria sala deste misto de 

SARAU
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 13h00 Mesa com Étienne Lécroart e Olivier Martin. 

  Mediação: Lobo. Tema – Narrativas colaborativas.

O OuBaPo, obras de histórias em quadrinhos sob restrições, foi 

fundado em 1992 por um grupo de quadrinistas franceses mais pre-

ocupados na HQ como arte, que gravitavam em torno da editora 

L’Association. O movimento se vale de parâmetros formais que ao 

mesmo tempo difi cultam e libertam o trabalho da narrativa. 

Étienne Lécroart é um dos criadores dessa linguagem que subverte 

os sentidos da leitura, capaz de transformar o desenho num origa-

mi ou mesmo num palíndromo gráfi co. Outro mestre do OuBaPo, 

Olivier Martin é parceiro de vários autores brasileiros de HQ, com 

os quais está dividindo um livro resultante de sessões de improvi-

so em que o público pode interferir.

Sandro Lobo, ou simplesmente Lobo, é editor de histórias em quadri-

nhos e um dos criadores da RioComicon.

Esta mesa tem o apoio da Maison de France e do Consulado Francês.

 15h00 Francisco Bosco e Luiz Eduardo Soares. 

  Mediação: Marta Porto. Tema – O saber e a sabedoria

Os participantes desta mesa são dois eruditos com fortes vínculos 

com a sabedoria popular, suas expressões mais autênticas. Francis-

co Bosco é doutor em teoria da literatura, com tese sobre Roland 

Barthes. Luiz Eduardo Soares, um dos antropólogos mais brilhantes 

do país, tem uma longa militância na vida acadêmica. Luiz Eduardo 

é um dos autores de “Elite da Tropa” e “Cabeça de Porco”, para citar 

apenas dois dos seus livros que caíram no gosto popular. 

E Francisco Bosco, fi lho e parceiro de um dos cantores mais amados 
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do Brasil, é um dos letristas mais solicitados da nova MPB. 

Marta Porto é ensaísta e consultora. Entre outros cargos, foi coor-

denadora do escritório regional da Unesco no Rio de Janeiro e dire-

tora do Departamento de Cultura e Planejamento e Coordenadora 

Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte.

 17h00 Mesa com Naomi Alderman e Simone Campos. 

  Mediação: Toni Marques. Tema - Videogame e literatura.

Sendo as favelas cariocas dotadas de lan houses, e os jogos eletrô-

nicos cada vez mais acessíveis ao dono de um telefone celular, a 

mesa mostrará como se casam técnicas de games e de literatura, 

para proveito de ambas.

Simone Campos é escritora, tradutora e editora. Estreou na litera-

tura aos 17 anos, com o romance “No Shopping” (ed. Sette Letras). 

“Amostragem Completa”, seu primeiro livro de contos, foi patroci-

nado pela Petrobras Cultural.  O patrocínio foi concedido também 

para o livro interativo “Owned – Um Novo Jogador”, disponível 

online e em papel.

Naomi Alderman é romancista e autora de games. Entre outros 

prêmios, recebeu o prestigiado Orange para novos autores. Foi 

autora-chefe do jogo de realidade alternativa “Perplex City”, fi nalis-

ta do Prêmio da Academia Britânica de Cinema e Televisão. Escre-

veu games online para a BBC e a editora Penguin, entre outros. Seu 

terceiro romance, “The Liar’s Gospel”, foi publicado este ano.

 19h00 Sarau Chá com Letras

O Chá com Letras é o Sarau da Biblioteca Quilombo dos Poetas, re-

alizado pelo Centro Cultural A História Que Eu Conto, situado no 

Complexo de Vila Aliança e Senador Camará. O principal objetivo 

é fomentar encontros entre amantes da leitura e difundir novos 

autores e autoras, estimulando o surgimento de novos escritores 

para além dos novos leitores no cenário literário brasileiro.

 19h00 Sarau Chá com Letras

SARAU
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SARAU



 19h45 #ComboiO

Ao contrário do que possa aparentar, #ComboIO não é um grupo 

de rap e sim um coletivo formado pelos MCs Dudu de Morro Agu-

do, Léo da XIII, Marcão Baixada e DJ Léo Ribeiro, artistas indepen-

dentes que buscam, de maneira inovadora e criativa, criar um novo 

“modelo de negócios” a partir de suas obras. Através do coletivo 

podem, de maneira organizada e profi ssional, compartilhar suas 

infl uências, conhecimentos e idéias, afi m de potencializar o todo a 

partir das experiências individuais. Resumindo, o #ComboIO é um 

coletivo com foco no resultado.

 21h00 Batalha do Passinho

A Batalha do Passinho é um concurso de dança envolvendo o pas-

sinho do menor da favela, a linguagem coreográfi ca mais identifi -

cada com as comunidades populares cariocas. Foi criada há pouco 

mais de um ano pelo escritor Julio Ludemir e pelo músico Rafael 

Soares, o Nike. A FLUPP representa uma nova fase para a Batalha, 

convidando os moleques sinistros a dialogar com grandes eventos 

culturais em curso na cidade.

Durante a Batalha, um DJ da Beat 98, rádio parceira da FLUPP, 

comandará as carrapetas. Essa atividade encerrará a FLUPP 2012.

A Batalha do Passinho é um concurso de dança envolvendo o pas-

sinho do menor da favela, a linguagem coreográfi ca mais identifi -

cada com as comunidades populares cariocas. Foi criada há pouco 

mais de um ano pelo escritor Julio Ludemir e pelo músico Rafael 

Soares, o Nike. A FLUPP representa uma nova fase para a Batalha, 

convidando os moleques sinistros a dialogar com grandes eventos 
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RAP
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Tenda Bruzundangas 
Flupp Parque

Localizada no platô próximo ao Casarão, a Tenda Bruzundangas 

abrigará as ações da FLUPP Parque, os eventos infanto-juvenis  

da FLUPP

Nesta primeira edição, o evento acontecerá no Morro dos Prazeres 

e é claro que as crianças e os jovens tinham que estar envolvidos 

nessa festa. Esse é o objetivo da FLUPP Parque.

Nos quatro dias de evento, num local pensado especialmente para 

eles, os protagonistas serão as crianças e os jovens de comunidades 

pacificadas do bairro de Santa Teresa. Eles vão receber e conversar 

com 16 autores e vão apresentar e divulgar o trabalho cultural e 

literário que já desenvolvem. A FLUPP Parque estará recheada de 

muita literatura, ideias e encontros. Será um momento para expe-

rimentar e compartilhar histórias e leituras. 

Durante o mês de outubro, seis escolas do bairro receberão as 

Trancinhas de Histórias, um projeto da Plumagenz Criação Cultural 

& Design de dramatização de histórias e mediação de leitura. As 

Tranças pretendem oferecer a alunos e professores ferramentas para 

que juntos eles criem as próprias formas de experimentar as obras 

apresentadas e aproveitar a visita dos escritores. Em novembro, na 

FLUPP, esses alunos encontrarão com os autores e poderão assim 

expor suas ideias sobre os livros lidos.

Para tanto, os autores que estarão no evento tiveram um título esco-

lhido cada, que foram agrupadas em quatro Trancinhas temáticas.  

A seguir, apresentamos as Tranças, os autores e suas obras.
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Quinta-feira,8/11 

 9h00 Leitura de A lenda do Timbó 

  Bate-papo com Sônia Rosa 

  África chama Espetáculo teatral produzido por crianças  

  e adolescentes que frequentam o Casarão dos Prazeres

 11h00 Leitura de Encantos & Encrencas com a Branca de Neve 

  Bate-papo com Glaucia Lewicki 

  Performance com Sandra Ronca 

 14h00 Leitura de Amor sem beijo  

  Bate-papo com Cristiane Costa  

  Sarauzin Leitura de poemas de Ferreira Gullar  

  por jovens atendidos pelo Premier Skills 

 16h00 Leitura de Na terra dos titãs 

  Bate-papo com Alexander Kellner 

  Workshop de maquiagem de zumbi com Gabriel Tavares

Sexta-feira, 09/11 

 9h00 Leitura de Este mundo é uma bola 

  Bate-papo com Guto Lins 

  Sarauzin – Leitura de poemas de Ferreira Gullar por jovens  

  atendidos pelo Premier Skills 

 11h00 Leitura de O Planeta colorido 

  Bate-papo com Caulos

  Sarauzin – Leitura de poemas de Ferreira Gullar por jovens  

  atendidos pelo Premier Skills

14h00 Leitura de Bisa Bia, Bisa Bel 

  Bate-papo com Ana Maria Machado

  África chama Espetáculo teatral produzido por crianças  

  e adolescentes que frequentam o Casarão dos Prazeres 

 16h00 Leitura de A mocinha do Mercado Central 

  Bate-papo com Stella Maris Rezende

  Workshop de maquiagem de zumbi com Gabriel Tavares



Sábado, 10/11 

 9h00 Leitura de A cobra e a corda

  Bate-papo com Lúcia Bettencourt Exercícios  

  com quadrinhos com Etienne Lecroart (França) 

 11h00 Leitura de Convite Carioca

  Bate-papo com Sandra Lopes

  Lançamento de “Voar fora da asa”, do Ballet de Santa Teresa

 14h00 Leitura de Como se não houvesse amanhã

  Bate-papo com Henrique Rodrigues 

  Leitura e bate-papo sobre O Rio e eu,  

  Grupo Encontros Literários da Casa Lygia Bojunga

 16h00 Leitura de Para crescer

  Bate-papo com Ana Letícia Leal

  Workshop de maquiagem de zumbi com Gabriel Tavares

Domingo, 11/11 

 9h00 Leitura de A distância das coisas 

  Bate-papo com Flávio Carneiro

  Sarau Providencial Sarau de crianças do Morro da Providência

 11h00 Leitura de Bá e as visagens

  Bate-papo com Augusto Pessoa 

  Paiol de Histórias Fundação Cultural Casa Lygia Bojunga —    

  espetáculo “A corda bamba”

 14h00 Leitura de Pra onde vão os dias que passam?

  Bate-papo com Anna Cláudia Ramos (mediação Ballet de Santa Teresa)

  Workshop de maquiagem de zumbi com Gabriel Tavares

 16h00 Leitura de Fala sério, pai!

  Bate-papo com Thalita Rebouças

 



TRANCINHA 
 “O PLANETA TERRA 
E A NATUREZA”

TRANCINHA 
 “O PLANETA TERRA 
E A NATUREZA”

Dedicada aos alunos 
do primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental, 
é composta pelas 

histórias de O planeta 
colorido, de Caulos, 

Na terra dos titãs, 
de Alexander Keller, 

Convite carioca, de 
Sandra Lopes, e Este 

mundo é uma bola, de 
Guto Lins.

Caulos nasceu em Araguari, Minas 

Gerais, e vive no Rio de Janeiro. Foi 

piloto da marinha mercante até desco-

brir que queria mesmo era ser dese-

nhista. Seus desenhos foram publica-

dos em jornais e revistas do Brasil e do 

exterior. E hoje ele se dedica exclusi-

vamente à pintura e aos livros infan-

tis. O planeta colorido foi seu título 

escolhido por contemplar com criati-

vidade e delicadeza um dos principais 

problemas que a humanidade enfrenta 

hoje: a falta de cuidado com o planeta. 

Fazendo uso de todas as cores, o autor 

nos mostra como estamos deixando 

nossa “casa” de uma cor só. Cinza.



Alexander Kellner nasceu em 1961, 

no Principado de Liechtenstein, mas 

naturalizou-se brasileiro. É paleontó-

logo, com doutorado no programa do 

Museu Americano de História Natural, 

e professor de zoologia no programa 

de pós-graduação do Museu Nacional, 

onde também atua como pesquisador 

na área de vertebrados fósseis. Kellner 

foi o descobridor do dinossauro carní-

voro Santanaraptor e do réptil voador 

Thalassodromeus. E ainda participou 

da descoberta e descrição de 25 novas 

espécies de vertebrados fósseis. Na 

terra dos titãs é baseado em fatos e é 

sua primeira incursão pela fi cção. Este 

título foi escolhido por apresentar ao 

leitor a conhecida história de dinossau-

ros e escavações sob um aspecto bem 

brasileiro.

Sandra Lopes é carioca e professora 

de Sala de Leitura da rede municipal de 

ensino do Rio de Janeiro. Nunca havia 

pensado em ser escritora até o dia em 

que colocou no papel os primeiros po-

emas e histórias. Suas referências são 

sempre a infância e as palavras e seus 

muitos signifi cados. Convite carioca, 

um de seus livros de poesia, foi esco-

lhido para este trabalho por celebrar a 

natureza carioca e por fazer com que 

o leitor queira ser turista na própria 

cidade só para aproveitar as maravilhas 

que ela oferece. Os poemas de Sandra 

são pura declaração de amor ao Rio.



Guto Lins é designer, formado pela 

ESDI/UERJ, e professor do Departa-

mento de Artes e Design da PUC-Rio. É 

autor de ilustrações e texto de 38 livros 

infantojuvenis, muitos deles premia-

dos, inclusive com o selo Altamente 

Recomendável e o de Melhor Projeto 

Editorial. É sócio de Adriana Lins no 

escritório de design gráfi co Manifesto, 

responsável pela atual identidade visu-

al da obra adulta de Monteiro Lobato. 

Este mundo é uma bola foi escolhi-

do porque nele Guto consegue nos 

mostrar como o nosso planeta é cheio 

de diferenças interessantes e curiosas. 

E por conseguir mostrar também que 

quando há uma paixão em comum as 

pessoas até que fi cam meio parecidas! 

Em tempos de expectativa pela reali-

zação da Copa no Mundo no Rio de 

Janeiro, esse livro defi nitivamente não 

podia fi car de fora.



TRANCINHA 
 “FOLCLORE E CONTOS POPULARES 
E DE FADAS”

Lúcia Bettencourt é carioca e está 

terminando seu doutorado em literatu-

ra comparada na UFF. Já publicou dois 

livros de contos para o público geral e 

recebeu os prêmios SESC (2005) e Jo-

sué Guimarães (2007). Agora envereda 

pelo campo da literatura infantil com 

dois lançamentos recentes. Um deles é 

A cobra e a corda, escolhido para par-

ticipar das Trancinhas de Histórias por 

oferecer um delicioso jogo de palavras 

ao leitor, de travar qualquer língua e 

não desatar mais o nó!

Também dedicada 
aos alunos do 

primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental, 

é composta pelas 
histórias de A cobra 

e a corda, de Lúcia 
Bettencourt, A lenda 

do timbó, de Sônia 
Rosa, Encantos & 
Encrencas com a 

Branca de Neve, e 
Glaucia Lewicki, 

e Bá e as visagens 
— histórias de 

assombração, de 
Augusto Pessoa.



Sônia Rosa é carioca, pedagoga, 

especialista em leitura e escritora. 

Tem mais de vinte livros publicados e 

gosta de contar histórias nas escolas e 

na vida. Sônia acredita que essa é uma 

maneira de transformar o mundo em 

um lugar mais fraterno, mais sensível, 

mais afetivo e mais feliz. Tudo a ver 

com o que a FLUPP Parque quer. A 

lenda do timbó foi o livro escolhido 

por contar uma história de amor, de 

amizade e também por contar uma 

história do povo, daquele tipo que 

passa de geração para geração, atraves-

sa o tempo e que ajuda a explicar as 

coisas do mundo. A Sônia só conse-

guiu recontar essa história para nós 

aqui no Brasil porque ouviu de uma 

amiga que mora na Argentina. 

Glaucia Lewicki nasceu em 1970, 

em Niterói, no estado do Rio, em uma 

família de educadores. Cursou Comu-

nicação Social e fez diversas especia-

lizações, entre elas Comunicação e 

Imagem e História do Brasil. Glaucia 

adora ler, viajar, ir ao cinema, ouvir 

música e escrever. Ela trabalha como 

coordenadora de História e Geografia 

de uma escola de ensino fundamen-

tal e já publicou diversos livros para 

crianças e jovens. Entre eles está o 

nosso escolhido: Encantos & Encren-

cas com a Branca de Neve. Esse é um 

divertido reconto em que a Glaucia se 

apropria de um conto de fadas para lá 

de conhecido das crianças para mos-

trar como uma história boa pode se 

transformar em outras e mais outras, 

basta se deixar levar pela imaginação. 



Augusto Pessôa nasceu no Rio de Ja-

neiro. Sua família, que sempre gostou 

de literatura, despertou nele, ainda na 

tenra infância, o gosto por uma boa 

história — escrita, contada ou encena-

da. Assim, quando chegou o momento 

de optar por uma carreira, Augusto 

não titubeou, escolheu o caminho das 

artes. Ingressou na Faculdade de Artes 

Cênicas da UNI-RIO e formou-se em 

interpretação (1987) e cenografi a (1993). 

E, nesse mesmo ano, descobriu a arte 

de contar histórias profi ssionalmente. 

Desde então, dedica-se a essa atividade 

e a ministrar ofi cinas por todo o Brasil, 

em escolas, universidades, museus e 

teatros. Bá e as visagens — histórias 

de assombração reúne histórias que o 

Augusto ouvia na infância, contadas 

por uma senhora baixinha e gordinha 

que trabalhava no sítio de sua tia, a 

Bá. Histórias populares contadas tam-

bém com a sabedoria popular, cheia 

de suspense e mistério, para fazer 

medo mesmo. Esse livro prova para o 

leitor como história de terror é coisa 

de brasileiro também!



TRANCINHA 
“AUTOCONHECIMENTO 
E RELAÇÕES AFETIVAS”

Dedicada aos alunos 
do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental, 
é composta pelas 
histórias de Bisa 

Bia, Bisa Bel, de Ana 
Maria Machado, Fala 
sério, pai!, de Thalita 
Rebouças, Amor sem 

beijo, de Cristiane 
Costa, e Pra onde vão 

os dias que passam?, de 
Anna Claudia Ramos.

Ana Maria Machado é uma das 

principais responsáveis pelo lugar de 

destaque que a literatura infantil e 

juvenil brasileira ocupa hoje. Teve uma 

participação fundamental nessa con-

quista. Em mais de 30 anos de carreira, 

ela tem criado personagens inesque-

cíveis, enredos fascinantes, sempre 

inovando a linguagem e mantendo a 

alta qualidade literária e artística em 

seus textos, construindo uma obra que 

transcende o mundo das crianças. Em 

2000, Ana Maria recebeu, pelo conjun-

to de sua obra, o prêmio Hans Chris-

tian Andersen, considerado o Nobel da 

literatura para crianças e jovens. E, em 

2003, foi eleita para a cadeira número 



I da Academia Brasileira de Letras. Bisa 

Bia, Bisa Bel foi escolhido por falar 

com muita sensibilidade das relações 

entre gerações. Neste livro avó, fi lha, 

bisavó e neta conversam e trocam con-

fi ssões e impressões sobre seus mun-

dos teoricamente tão distantes. Toda a 

sabedoria dos mais velhos é valorizada, 

assim como a força e curiosidade dos 

mais jovens. Este livro está na FLUPP 

Parque principalmente porque nos 

emociona.

Thalita Rebouças nasceu em 

novembro de 1974 e é carioca. Quando 

criança, ela se autodenominava “faze-

dora de livros” porque adorava brincar 

de ser escritora. Jornalista de formação, 

decidiu levar a brincadeira de infância a 

sério e acabou optando por abandonar 

as redações para se dedicar à literatu-

ra. Parece que essa foi a decisão certa 

porque seus livros são um sucesso entre 

o público pré-adolescente e adolescente 

e já foram responsáveis por fazer com 

que muitos jovens passassem a gostar 

de ler. Fala sério, pai! não é o seu livro 

mais famoso e foi escolhido justamente 

por explorar um tipo de relacionamento 

meio deixado de lado mesmo: o de pai e 

fi lha. O humor das crônicas da escritora 

ajuda o leitor e entender melhor essa 

relação que pode ser muito amorosa e 

turbulenta ao mesmo tempo.



Cristiane Costa é doutora em 

Comunicação e Cultura pela UFRJ e 

pesquisadora do pós-doutorado do Pro-

grama Avançado de Cultura Contempo-

rânea (PAAC). Formada em jornalismo 

pela UFF, é professora e coordenadora 

do curso de Jornalismo da ECO/UFRJ. 

Foi editora do Caderno Ideias, da re-

vista Nossa História e do Portal Literal, 

além de editora de não-fi cção da Nova 

Fronteira. Também foi curadora dos 

eventos Eu Vejo Novela e Laboratório 

do Escritor, no CCBB.  É autora de 

livros tanto para o público geral como 

para o público juvenil, entre eles 

Amor sem beijo, escolhido porque 

coloca em evidência uma dúvida muito 

comum no turbilhão de sentimentos 

de um coração adolescente: como 

transformar amizade em amor. Neste 

livro, Cristiane conta a história de dois 

grandes amigos, Cris e Marcos, que se 

perdem um do outro por não lidar com 

o amor que surge entre eles. 



Anna Claudia Ramos é carioca, 

mãe de dois fi lhos, graduada em Letras 

pela PUC-Rio e mestra em Ciência 

da Literatura pela UFRJ. Ama livros 

e histórias e viaja pelo Brasil afora 

ministrando palestras e ofi cinas sobre 

sua experiência com leitura e como 

escritora e especialista em literatura 

infantil e juvenil. Anna Claudia vive se 

fazendo perguntas e tentando encon-

trar algumas respostas. Foi assim que 

ela se apaixonou por essa pergunta: 

pra onde vão os dias que passam?, feita 

por um menino de oito anos. Uma das 

respostas possíveis está no livro de 

mesmo nome. 

Pra onde vão os dias que passam? foi 

escolhido porque a Anna Claudia soube 

como ninguém colocar no papel as dú-

vidas e angústias que passam nas cabe-

ças de tantos pré-adolescentes e jovens 

todos os dias. Essa é uma época da vida 

de grandes transformações e a leitura de 

boas e inspiradoras histórias, como essa 

da Anna Claudia, só pode ajudar nesse 

processo de amadurecimento.



TRANCINHA 
 “IDENTIDADE”

Dedicada aos alunos 
do Ensino Médio, 
é composta pelas 

histórias de A mocinha 
do Mercado Central, de 

Stella Maris Rezende, 
A distância das coisas, 

de Flávio Carneiro, 
Como se não houvesse 

amanhã, organizado por 
Henrique Rodrigues, 

e Para crescer, de Ana 
Letícia Leal.

Stella Maris Rezende é minei-

ra de Dores do Indaiá. É mestre em 

literatura brasileira pela UnB, escritora 

e atriz. Já publicou dezenas de livros 

para adultos, crianças e jovens. No 

fi nal dos anos 1970 e no início dos anos 

1980, interpretou a Fada Estrelazul do 

programa Carrossel (TV Manchete/Bra-

sília) e a Tia Stella do programa Recreio 

(TV Record/Brasília). Viveu parte da 

infância em Belo Horizonte, mudou-

-se para Brasília em 1962 e desde 2007 

vive no Rio de Janeiro. Stella recebeu 

prêmios importantes, como o João-

-de-Barro (1986, 2001 e 2008), o Alta-

mente Recomendável para Jovens da 



FNLIJ (para 14 de seus livros), o Barco 

a Vapor/Fundação SM, já obteve cinco 

indicações ao Jabuti e este ano rece-

beu o prêmio na categoria Jovem com 

o romance A mocinha do Mercado 

Central, escolhido para compor uma 

das Trancinhas de Histórias. A prota-

gonista deste livro só quer saber quem 

é, se descobrir, experimentar a vida e 

encontrar o seu lugar no mundo. Este 

é um autêntico romance de formação 

que a Stella construiu com maestria.

Flávio Carneiro nasceu em Goiâ-

nia, em 1962, e mudou-se para o Rio de 

Janeiro no início dos anos 1980. Em 2003 

foi morar em Teresópolis, região serrana 

do estado, onde está até hoje. Flávio é 

escritor, crítico literário e roteirista e 

desde 1995 é também professor da UERJ, 

de graduação e pós-graduação em litera-

tura brasileira e comparada. Publicou 14 

livros — entre infantis, juvenis, adultos e 

de não-fi cção — e escreveu dois roteiros 

para cinema. A distância das coisas, tí-

tulo escolhido para participar da FLUPP 

Parque, recebeu os prêmios Jabuti (3º 

lugar) na Categoria Juvenil, Altamente 

Recomendável para o Jovem da FNLIJ 

(2009) e o Barco a Vapor (2007). Aclama-

do pela crítica especializada, essa novela 

também envolve os leitores na história 

do menino que queria apenas ser tratado 

como adulto para entender melhor as 

coisas da vida e do mundo.



Henrique Rodrigues nasceu no 

Rio de Janeiro, em 1975. Formou-se em 

Letras pela UERJ, fez pós-graduação 

em jornalismo cultural, também na 

UERJ, e mestrado em literatura na 

PUC-Rio, onde é doutorando. Trabalha 

com projetos de incentivo à leitura e 

circulação de manifestações literárias, 

especialmente com jovens e profes-

sores. Lançou livros para crianças e 

jovens e participou de várias antolo-

gias como autor e organizador, como 

no caso de Como se não houvesse 

amanhã, a nossa escolha. A costura 

que Henrique fez com o fi o da Legião 

Urbana só prova o quanto as artes 

podem se encontrar e comunicar. 

Nesse caso, as letras e a sonoridade da 

banda serviram de inspiração para que 

contistas criassem textos literários que 

tratam de questões que ultrapassam 

lugares, datas e a própria Legião. Tudo 

isso bem ao gosto do jovem de hoje, 

sempre antenado com as novidades, 

ainda sonhador e muito eclético.



Ana Letícia Leal publicou um 

livro de contos juvenis, Meninas in-

ventadas, que foi fi nalista do Jabuti em 

2007. Em 2003, teve um conto selecio-

nado pelo concurso Contos do Rio, do 

jornal O Globo. É formada em jornalis-

mo pela UFRJ, fez mestrado em comu-

nicação social na PUC-Rio e doutorado 

em literatura na mesma PUC. Ultima-

mente, ministra ofi cinas literárias e 

visita escolas falando sobre seus livros. 

Para crescer, o título que escolhemos, 

conta a história de Antônia, de 17 anos, 

e das difi culdades que passa num ano 

particularmente difícil de sua vida, 

quando tudo resolve acontecer ao mes-

mo tempo. Então, Ana Letícia faz com 

que sua personagem pare para escrever 

a própria história e assim a encaminha 

para a descoberta de si mesma e de um 

outro mundo.



Exposição Lima Barreto:  
de Todos os Santos à Praia da Saudade 

O escritor homenageado pela Festa Literária Internacional das UPPs 

– a FLUPP – não poderia ser outro senão o romancista Lima Barreto. 

Para lembrá-lo e mostrar a todos que pela Festa passarem a impor-

tância e a originalidade do olhar deste autor carioca no início do 

século XX, o Casarão do Morro dos Prazeres abrigará, no Espaço 

Clara dos Anjos, a exposição 

“Lima Barreto: de Todos os Santos à Praia da Saudade”.

Além de colocar em evidência sua literatura, o que a Mostra quer  

é juntar a obra e a cidade, o autor e o povo do Rio do Janeiro. 

Saindo da Ilha do Governador para ir de bonde até o Leme, viajando 

todos os dias de Todos os Santos para chegar ao centro, atravessan-

do os subúrbios ou vagando pelas ruas elegantes, Lima Barreto era, 

como ele mesmo dizia, “um sujeito sociável”  que passava das vinte 

e quatro horas do dia, mais de quatorze na rua, conversando com 

pessoas de todas as condições e classes.

Por isso sua obra, escrita toda ela com olhar do morador do subúr-

bio, do intelectual mulato e pobre que convivia com a população 

sofrida, dá voz a uma fala que precisou de bem um século para se 

impor, agora de forma definitiva.

Com seu “esbodegado vestuário”, que compunha sua pose, muitas 

vezes embriagando-se nos bares do centro, tomando coragem para 

voltar à casinha no Engenho Novo, atravessando espaços de todo 

tipo, Lima Barreto emocionava-se com a beleza de cenários da 

cidade mas também se indignava com a miséria de ruas abandona-

das.  Irritava-se diante de exibições de riqueza dos vestuários que 

em Botafogo “exageravam Paris” e se emocionava ao ver o Largo do 

Estácio “tão florido de damas e moças”. Com sua alma de “bandido 

ESPAÇO CLARA DOS ANJOS
Localizado no Casarão dos Prazeres, o Espaço abrigará exposições, 

a livraria da FLUPP e outras atividades.



tímido” criticava o luxo de prédios oficiais, mas se encantava com a 

rua do Ouvidor, bonita e agitada. Comovia-se diante dos habitantes 

de subúrbio que iam descalços enterrar seus mortos em Inhaúma 

e contemplava, com o entusiasmo de amante, as cores da Serra dos 

Órgãos aparecendo por trás de morros, vista do Campo de Santana.

Romancista, cronista e contista, o cidadão que  garantia a seus con-

temporâneos “minha vida há de ser um protesto eterno contra todas 

as injustiças” é hoje reconhecido como um dos mais importantes 

autores da Literatura Brasileira.

Em meio a todo seu sofrimento, a sua pobreza, a seus delírios, 

Lima Barreto sempre soube do valor da obra que deixava aos  

leitores futuros: nós, que do alto do Morro dos Prazeres,  

contemplamos com ele a  cidade.

Beatriz Resende Curadora da exposição

 
África Chama 

O Casarão dos Prazeres é um equipamento da Secretaria Munici-

pal de Educação inacreditavelmente bonito dentro do Morro dos 

Prazeres, dirigido por Selma Vieira Magalhães. O conjunto de fotos 

expostos em seu salão principal registra os melhores momentos do 

trabalho que há três anos Adriana Santos Oliveira e Renata Versari 

vêm fazendo com 16 crianças e adolescentes da comunidade, que 

resultou no espetáculo teatral África Chama. Coincidentemente, 

o espetáculo foi estruturado em torno de histórias de Ana Maria 

Machado e Sônia Rosa, duas autoras que fazem parte da curadoria 

de Luciana Bastos Figueiredo para a FLUPP Parque.



PROGRAMAÇÃO

Tranças Vividas 

Três caminhos narrativos – mitos indígenas, mitos africanos, danças 

de salão – constituem os fios desse projeto Plumagenz que tem 

como público-alvo homens e mulheres maduros. Como entender 

que com a  idade não é só o corpo que muda, mas o espírito, que 

tem que se revitalizar pela palavra? As Tranças Vividas aproveitam 

intérpretes como Maria Inez do Espírito Santo, Eliane Ribeiro e 

Regina Amorim, e mediadoras como Márcia Frazão, Monica Figuei-

redo, Maria Alice Paes Barretto e Vivian Wyler (curadora) para tecer 

um tapete de experiências renovadoras.

 Plumagenz  Criação Cultural & Design  é uma produtora que traba-

lha com o que existe de mais rico: o ser humano e suas emoções. E 

formata materiais e conteúdos culturais e informativos como expe-

riências individuais e coletivas transformadoras, a partir da palavra 

e suas emanações nas  artes plásticas, memória, música, literatura, 

teatro e vídeo.

FLUPP PontoCom 

A FLUPP PontoCom abordará a literatura no mundo digital.  

Autores, editores e curiosos podem realizar oficinas de uso de 

softwares livres para diagramação de livros impressos, produção co-

laborativa de textos na web e também de criação de eBooks do zero! 

Além das oficinas, a FLUPP PontoCom também oferece aos frequen-

tadores da FLUPP a Bancada Virtual, onde estão disponíveis para 

download diversas publicações. Para acessar a bancada virtual, basta 

ter um aparelho com acesso a rede sem fio (notebook, tablet, celular, 

etc) e procurar pela rede wifi “FLUPPPONTOCOM” nos espaços do 

Casarão Clara dos Anjos e da Tenda Policarpo Quaresma. Então é só 

navegar e baixar gratuitamente o que quiser! Essas atividades são 

apoiadas pelo SERPRO.



Programação de Oficinas FLUPP PontoCom 

 Oficina I  Diagramação de Livros

  Dia 08/11/2012 de 9 às 13 horas

             Oficineiro: Henrique Barone

Descrição: Aprenda a diagramar e preparar arquivos para impres-

são de qualidade profissional utilizando a ferramenta de Desktop 

Publishing Scribus.

 Oficina II Literatura Colaborativa

  Dia 09/11/2012 de 9 às 13 horas

         Oficineiro: Movimento Wikimedia

Descrição: Conheça os projetos literários co-irmãos da Wikipédia: 

WikiSource, Wikilivros e Sexta Poética, e descubra como  

participar deles.

 Oficina III Criando um eBook do zero

  Primeira Parte: Dia 10/11/2012 de 9 às 11 horas

  Última Parte: Dia 11/11/2012 de 9 às 11 horas

         Oficineiro: Henrique Andrade

Descrição: Participe da criação dos eBooks da FLUPP Pensa e dos Sa-

raus convidados da FLUPP construindo arquivos no formato epub.



Lima Barreto dos Prazeres 

Lima Barreto dos Prazeres é um espetáculo multimídia criado es-

pecialmente para a FLUPP. Concebido pelo ator, diretor e cineasta 

Lucas Weglinski, é um teatro de coro grego negro, musical de Re-

vista, uma TransCriação Coletiva de Mutirão. Foi feito em parceria 

com os adolescentes que participam do Premier Skills - uma par-

ceria entre a Premier League e o British Council que usa o futebol 

e outras atividades como ferramentas de cidadania para engajar 

jovens e desenvolver suas habilidades. Dias 8, 9, 10 e 11 de Novem-

bro, sempre às 19h30. A ação tem início na Escada dos Paraíbas (ao 

Lado do Casarão dos Prazeres).

POESIA NAS ESCADAS 

Galera.Com, FLUPP e Universidade das Quebradas
A ideia do Charles Siqueira, do Galera.Com, de pintar poesia nas 

escadas dos prazeres foi o ponto de partida para a ação dos quebra-

deiros na FLUPP. Os quebradeiros são os alunos da Universidade 

das Quebradas. Realizado pelo Programa Avançado de Cultura 

Contemporânea da UFRJ, trata-se de uma experiência acadêmica 

na área da cultura que pretende consolidar um ambiente de troca 

entre saberes e práticas de criação e xprodução de conhecimento, 

articulando experiências culturais e intelectuais produzidas dentro 

e fora da academia.

Todo mundo reclama de subir as escadas nos morros cariocas. Mas 

num local que se chama prazeres, depois da FLUPP, as pessoas vão 

subir o morro lendo poemas.

Para viabilizar esta boa ideia, um grupo de quebradeiros visitou 

a comunidade, para dimensionar as palavras e o concreto. Ficou 

decidido que os poemas invadirão os 51 degraus da escadaria João 

Bernadino  e os 73 degraus da Escada dos Paraíbas. Os organizado-

NA COMUNIDADE DOS PRAZERES



res da FLUPP selecionaram trechos dos poemas de Ferreira Gullar, 

Allan da Rosa, Najwan Darwish, Kei Miller e Martin Jankowski. O 

grupo optou por usar máscaras adesivas, com tipografia stêncil e a 

quebradeira Denise Kosta realizou o projeto gráfico, distribuindo 

palavras nos espelhos irregulares dos degraus. Com as máscaras 

confeccionadas pela quebradeira Jussara Santos e jet spray na mão, 

grupos de jovens, coordenados pelos quebradeiros  pintaram os 

textos nas escadarias.

 PROJETO RECICLAÇÃO 

Coleta Seletiva do Morro Dos Prazeres
Em 08 de novembro de 2012 será lançado um projeto de Coleta 

Seletiva na comunidade dos Prazeres, Santa Teresa (RJ). O proje-

to de mobilização comunitária e educação ambiental terá como 

objetivo promover o desenvolvimento local e implementar uma 

estação de coleta/ecoponto para que, através da atividade de coleta 

seletiva, seja estabelecido um processo sistemático de educação, 

contribuindo para a promoção da saúde dos moradores, bem como 

eliminando os riscos socioambientais da Comunidade, tais como, 

acúmulo de lixo e descarte em locais inadequados. Venha conhecer 

o projeto e traga seus materiais recicláveis (embalagens longa-vida, 

garrafas pet, latas e outros). Participe!



REALIZAÇÃO 
ACEC – ASSOCIAÇÃO CULTURAL  
DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 

DIREÇÃO GERAL
ECIO SALLES
HELOISA BUARQUE DE HOLANDA
JULIO LUDEMIR
LUIZ EDUARDO SOARES

CURADOR FLUPP PENSA 
ECIO SALLES
JULIO LUDEMIR
TONI MARQUES 

CURADOR FLUPP
TONI MARQUES

CURADORA FLUPP PARQUE
LUCIANA BASTOS FIGUEIREDO

CURADORA EXPOSIÇÃO AUTOR HOMENAGEADO
BEATRIZ RESENDE

CURADOR SARAU BNDES
ECIO SALLES
JULIO LUDEMIR

CURADOR PAINEL DE GRAFITE
SWK

CURADOR FLUPP PONTOCOM
HENRIQUE ANDRADE

ARQUITETURA
MAREINES + PATALANO
DIREÇÃO GERAL DE CRIAÇÃO
IVO MAREINES
COORDENAÇÃO
MARITA ADANIA
ASSISTENTE
RAFAEL PRETTI

PRODUTORA ASSISTENTE 
LUIZA FIGUEIRA DE MELLO

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO
RAUL FERNANDO 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
CHESTER PRESTES
PAOLA TELES

PRODUTOR LOCAL
CRIS DOS PRAZERES 

CRÉDITOS
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 

LARISSA DRUMMOND
THIAGO PONDÉ

ESPAÇO POLICARPO QUARESMA
COORDENAÇÃO KARINA PINO
ASSISTENTE ADRIANA BAFFA E JULIA LOBATO

ESPAÇO BRUZUNDANGAS
COORDENAÇÃO CHEYENNE PEREIRA
ASSISTENTE BIANCA REY E FERNANDO ALVES

ESPAÇO CLARA DOS ANJOS
COORDENAÇÃO THAIS PAVÃO
ASSISTENTE THALLYTA CRISTINA E UIRÁ CLEMENTE

FORMAÇÃO DE PLATÉIA
YASMIN TAYNÁ

COORDENAÇÃO DE MONITORIA
ROBERTA ALMEIDA MELLO

PRODUÇÃO A&B
ADRIANA LEMOS

CAPTAÇÃO
JOANNA SAVAGLIA

ASSESSORIA DE IMPRENSA
TREVO COMUNICATIVA

COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO YASMIN TAYNÁ
MONITORES JÉSSICA OLIVEIRA, MOUNIQUE VILELA, 
NAIARA LEMOS, SILVANA BAHIA, VINICIUS TOMAS

COORDENAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO
ANA CLARA COSTA

LOGÍSTICA
ISSO – INICIATIVAS SOCIOCULTURAIS E SOLUÇÕES 
ORGANIZADAS
COORDENAÇÃO MÁRCIO BROW E JOANA HENNING

RELAÇÕES PÚBLICAS
SANDRINE GHYS

PESQUISA
MARCELLA CAMARGO 

DESIGN 
TUUT

PROJETO EXPOGRÁFICO EXPOSIÇÃO 
 
AUTOR HOMENAGEADO

TUUT
TRANSMISSÃO E FILMAGEM

ITAU CULTURAL



EQUIPE ITAU CULTURAL 
CLAUDINEY FERREIRA, FABIO MALINI, RENAN FAT-
TORI E RICARDO SHIMABUKURO TAYRA
EQUIPE RIO DE JANEIRO EMILIO DOMINGOS E 
FELIPE RODRIGUES

COBERTURA FOTOGRÁFICA
IMAGENS DO POVO – OBSERVATÓRIO DE FAVELES
IERÊ FERREIRA

DESENVOLVIMENTO DO SITE 
TOINHO CASTRO 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
RODRIGO SANTOS GOMES

COORDENAÇÃO DE LIMPEZA
ORLANDO BATO

PRODUÇÃO GRÁFICA
VERLY COSTA

TRANSPORTE 
MARCÃO MATOS

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
ELISA VENTURA
RENATA ARAGÃO
RENATA LEITE
ASSISTENTE MANU JUSTO

ELABORAÇÃO DO PROJETO JUNTO ÀS LEIS DE INCENTIVO 
RAUL FERNANDO E VALESKA ZAMBONI 

TRABALHO PRÉVIO NAS ESCOLAS DE SANTA TERESA
TRANCINHA DE HISTÓRIAS
REALIZAÇÃO PLUMAGENZ CRIAÇÃO CULTURAL  
& DESIGN
CONCEPÇÃO VIVIAN WYLER
DIREÇÃO EXECUTIVA MARIA ALICE PAES BARRETTO
PRODUÇÃO AMANDA ORLANDO
CURADORIA LITERÁRIA E MEDIAÇÃO LUCIANA 
BASTOS FIGUEIREDO
ATRIZES LUCIANA ZULE E MARIA CLARA HERTZ

ESPETÁCULO LIMA BARRETO DOS PRAZERES
DIREÇÃO E DRAMATURGIA LUCAS WEGLINSKI 
DIREÇÃO DE VÍDEO JOAQUIM CASTRO
DIREÇÃO MUSICAL AJURINÃ ZWARG
DIREÇÃO DE ARTE MÁRICA CARLOS DE ANDRADE 
PRODUÇÃO REBECCA RAMOS

TYASO: CORO DE PROTAGONISTAS DOS PRAZERES, 
LEONARDO “NEGRO LÉO” CAMPELO GONÇALVES, 
CÉLLIA NASCIMENTO, LUCIANA FRÓES, NANA CAR-
NEIRO DA CUNHA, RENATA GLÓRIA, DANIEL PASSI, 
BENTO COIMBRA, LUCAS WEGLINSKI 
ANA PAULA DIAS DOS PRAZERES COMO AMÁLIA 
AUGUSTA, A MÃE DO LIMA BARRETO DOS PRAZERES
CHARLES SIQUEIRA DOS PRAZERES  
COMO VASLAV NIJINSKY
MÚSICOS: AJURINÃ ZWARG (SAX, BATERIA, PER-
CUSSÃO E CYBER INSTRUMENTOS) NANA CARNEIRO 
DA CUNHA (VIOLONCELLO) RAUL ZITO (PERCUSSÃO 
E CAVAQUINHO), DANIEL PASSI (VIOLÃO E CONTRA 
BAIXO), GABRIEL BALLESTÉ(GUITARRA)  
E CORO DE CARNAVAL
MURALISMOS: RAUL ZITO
BÁRBAROS TECNIZADOS:
CENTAUROS CINEGRAFISTAS JOAQUIM CASTRO, 
JACSON FRAJOLA, IGOR BOTELHO
PORTRAITS DOS PRAZERES LOUISE  
BOTKAY COURCIER

OFICINA PARA TERCEIRA IDADE
TRANÇAS VIVIDAS
REALIZAÇÃO: PLUMAGENZ CRIAÇÃO  
CULTURAL & DESIGN
CONCEPÇÃO: VIVIAN WYLER
DIREÇÃO EXECUTIVA: MARIA ALICE  
PAES BARRETTO
PRODUÇÃO:  AMANDA ORLANDO
MEDIAÇÃO: MARCIA FRAZÃO, MARIA ALICE PAES 
BARRETTO, MONICA FIGUEIREDO E  VIVIAN WYLER

CONTADORAS DE HISTÓRIAS: 
ELIANA RIBEIRO
MARIA INEZ DO ESPÍRITO SANTO
REGINA AMORIM

OFICINA DE DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS
HENRIQUE BARONE

OFICINA DE LITERATURA COLABORATIVA
MOVIMENTO WIKIMEDIA

OFICINA CRIANDO UM EBOOK DO ZERO
HENRIQUE ANDRADE

GRAFITE LITERATURA NAS ESCADAS
REALIZAÇÃO GALERA.COM



EXPOSIÇÃO ÁFRICA CHAMA
ORGANIZAÇÃO PROFESSORA ADRIANA E PROFES-
SORA VALÉRIA
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