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UM ANO NOVO
DANADO DE BOM!
Com a partida inesperada de Angela
Lago, próxima ao final do ano, a FNLIJ encontrou no título Um ano danado de bom!
(Moderna) a mensagem de final de ano
para homenageá-la.
Na obra, Angela conta de forma poética
a história de quatro irmãs, que se tornam
escravas no Brasil, sendo uma delas bebê.
No caminho para a fazenda onde vão trabalhar, as irmãs mais velhas veem a oportunidade de fugir, mas ao tentar levar a
bebê, esta começa a chorar e as três fogem
depressa. Tristes por se separarem da irmã
mais nova e sem poder mais cuidar dela,
elas se transformam em elementos da natureza – pássaro, árvore e rio.
Mas, antes que o sol nascesse, a primeira
irmã sentiu tanto dó do neném abandonado e soltou um suspiro tão fundo que virou
passarinho.
A segunda sentiu um peso no coração e
não conseguiu mais andar. Afundou os pés
na terra e se transformou numa árvore.
A terceira desandou a chorar. Desandou
mesmo: virou rio.
Ao crescer, a irmã mais nova foge no
Natal, procurando seu presente que havia
sumido:
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Marina Colasanti
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em Guadalajara

Pois a menina fugiu e continuou procurando e procurando. Mas já se sentia completamente perdida quando ouviu um passarinho: –Em frente! Ou seria ‘enfrente’?
Não sei.
A narrativa é conduzida com encantamento por Angela, que trata a história do

É o desejo da FNLIJ
a todos amigos,
parceiros e
mantenedores!
amor entre as quatro irmãs trazendo um
aprendizado de esperança, sempre renovada a cada novo ano que começa. As ilustrações tomam a página inteira, como um
cenário que acompanha cada momento
do conto de forma delicada.
Na última página da obra, dedicada aos
leitores, Angela expressa seu desejo, que o
Notícias FNLIJ se apropria para converter
em votos para todos os leitores:

Esta história aqui escrevi há
muito tempo. Mas só hoje,
dia 25 de dezembro de 1996,
estou terminando. Tomara
que ela seja, um dia, um
presente de Natal.
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Festa Literária de
Miguel Pereira-RJ

Tatiana Brandão,
primeiro lugar do
Concurso Os melhores
programas, Elizabeth
Serra e Isis Valéria

Participe dos Concursos FNLIJ 2018!

23º Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de Incentivo à Leitura | 17º Concurso FNLIJ Leia Comigo!
15º concurso FNLIJ/UKA Curumim | 15º Concurso FNLIJ/UKA Tamoios de textos de escritores indígenas
Em 2018, a FNLIJ comemora 50 anos e suas ações como IBBY Brasil
terão edições especiais. Os Concursos FNLIJ já estão com seus regulamentos no site da instituição – www.fnlij.org.br. Desde 1994,
quando foi criado o Concurso FNLIJ Os Melhores Programas de
Incentivo à Leitura junto a Crianças e Jovens do Rio de Janeiro,
a Fundação promove, initerruptamente, a leitura de Literatura
Infantil e Juvenil por meio de seus concursos.

Concurso Os Melhores Programas de incentivo à Leitura
Ao longo de mais de 20 anos, o concurso tornou-se nacional,
alcançando todas as regiões do Brasil e originou um estudo que
analisou 71 programas vencedores, coordenado por Elizabeth
Serra, secretária geral da FNLIJ, que convidou o professor Luiz
Percival de Britto, da Universidade Federal do Oeste do Pará
– Ufopa e votante FNLIJ para coordená-lo e a pesquisadora
Vanessa Camasmie (Universidade Federal do Rio de Janeiro —
UFRJ) para ler o material criticamente, sob orientação acadêmica do professor. O resultado dessa primeira parte do trabalho

Elizabeth Serra e Jenny Iglesias - Concurso Curumim
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foi apresentado no 17º Seminário FNLIJ Bartolomeu Campos
de Queirós, durante o 17º Salão FNLIJ do Livro para Crianças
e Jovens, em 2015, quando estiveram presentes também alguns
representantes dos programas vencedores das edições anteriores do concurso, que expuseram, por meio de pôsteres e apresentações, seus projetos de incentivo à leitura. O estudo Que
leitura emerge dos Melhores Programas de Incentivo à Leitura
para Crianças e Jovens? está publicado no Suplemento 49 do
Notícias FNLIJ 11 de 2015 e está disponível para download no site
www.fnlij.org.br.

Concurso Leia Comigo!
Em 2001, a FNLIJ lançou a Campanha e o Concurso Leia Comigo!,
dois eventos com o mesmo título com o objetivo de chamar a
atenção para a leitura partilhada entre adultos e crianças. O concurso analisa relatos ficcional ou de uma situação real abordando
essas atividades. Os textos vencedores de cada categoria são publicados no Notícias FNLIJ, para inspirar novos projetos.

Elizabeth Serra, Olavo Batista da Silva e Daniel Munduruku - Concurso Tamoios

As premiações dos Concursos Melhores Programas de
incentivo à Leitura e Leia comigo! são realizadas durante o Seminário FNLIJ Bartolomeu Campos de Queirós no
Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens.

Concursos Tamoios de Textos de Escritores
Indígenas e Curumim – Leitura de obras de
escritores indígenas
Surgiram em 2003 para divulgar a literatura indígena. Nesse ano Daniel Munduruku recebeu a Menção
Honrosa no Prêmio Literatura para crianças e Jovens
na Questão da Tolerância pela Unesco e, no Salão FNLIJ,
teve a proposta da Fundação para a criação dos concursos em parceria com o Instituto Indígena Brasileiro de
Propriedade Intelectual – Inbrapi. A partir de 2015 essa
parceria passou a ser com o Instituto UKA — Casa dos
Saberes Ancestrais.
O Concurso Tamoios deu visibilidade a vários autores indígenas, promovendo obras como O sonho de
Borum, de Edson Krenak, Guaynê derrota a cobra grande, de Tiago Hakiy, e Wãthirã, a lagoa dos mortos, de
Jaime Diakara. Em uma demonstração que os resultados do concurso são acompanhados pelas editoras,
na edição de 2016 do Tamoios, o texto merecedor da
Menção Honrosa Boca da noite, de Cristino Wapichana,
foi escolhido pela editora Zit para ser publicado, ilustrado por Graça Lima. A obra recebeu os Prêmios FNLIJ
Criança e Ilustração de 2017 e o Prêmio Jabuti na categoria Infantil de 2017, além de ter sido lançado na Suécia
pela editora Hjulet.
O Concurso Curumim avalia relatos de professores
que trabalham a LIJ de autoria indígena nas escolas, de
acordo com a Lei Federal 11.645, de março de 2008, que
torna obrigatório o ensino da cultura indígena, além da
afro-brasileira, nas escolas do país.
A entrega das premiações dos dois concursos acontece durante o Encontro de Escritores Indígenas no Salão
FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens.

Ana Cristina da Silva, Daniel Munduruku - Concurso Curumim

Livro Minha Assombrações

Silvia Castrillón, Carlos Rosa e Clarice Ruiz

Angela Lago é
homenageada em
Bogotá, Colômbia
A Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil –
ACLIJ ao lado da Embaixada do Brasil em Bogotá realizou no
dia 15 de novembro uma cerimônia em homenagem à memória da autora e ilustradora Angela Lago na Talleres Liebre
Lunar, espaço cultural onde são oferecidos cursos de arte
para crianças, jovens e adultos na capital da Colômbia.
O evento contou com profissionais do mercado editorial, ilustradores e público geral, que puderam apreciar a exposição com obras da ilustradora, apresentadas em grande
formato.
Alguns autores colombianos que conheceram Angela estiveram presentes e deram seu testemunho sobre ela e sua obra.
Houve leitura de alguns trechos do livro Minhas assombrações (Edelba).
A cerimônia foi conduzida por Carlos Rosa, adido cultural da embaixada e Silvia Castrillón, presidente da ACLIJ, e
contou com a participação de Clarice Ruiz, promotora da
Talleres Liebre Lunar.

Convidados na exposição
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Agradecimento pelo Prêmio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil Y Juvenil | Marina Colasanti
É com agradecimento e emoção, que recebo este prêmio. Eu estava em minha casa de
montanha, rodeada de noite, quando chegou o telefonema do júri me comunicando
que o havia ganho. E foi como se fogos de
artifício rompessem a escuridão. Replicava,
inconscientemente, a intenção da Fundação
SM ao instituir o prêmio em 2005 com a finalidade de lançar luz sobre a literatura
para crianças e jovens produzida na Ibero
América.
Se para todos este prêmio é altamente
prestigioso, para mim, italiana nascida
na África e brasileira por opção, tem um
significado especial, pois vem reafirmar
meu pertencimento a esta Ibero América
que escolhi.
Quero também agradecer ao júri. Jurada
que fui tantas vezes, sei bem do empenho
que a tarefa exige, e do afeto que no
processo da escolha se transfere para o
premiado.
Publiquei meu primeiro livro de literatura
infantil em 1979. E, embora tanto tempo
tenha transcorrido, ouço desde então a
mesma pergunta repetida incansavelmente:
como é escrever para crianças? Não a fazem
só a mim. Todos os autores infantis têm que
enfrentá-la, quase sempre com acréscimos:
é mais fácil ou mais difícil que escrever para
adultos? O autor fala como adulto ou recorre
à criança que conserva dentro de si?
A um poeta ou a um romancista perguntase sobre estilo e conteúdo. Ninguém se
atreveria a perguntar ‘como é escrever?’.
É justo, então, indagar o porquê de tanta

Marina Colasanti com o Prêmio SM
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Em cerimônia na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México,
Marina Colasanti recebeu o XIII Prêmio Iberoamericano SM de Literatura
Infantil e Juvenil no dia 28 de novembro.
Pela terceira vez, a LIJ brasileira é reconhecida na premiação, que
contemplou Bartolomeu Campos de Queirós (2008) e Ana Maria Machado
(2012). Como Marina, todos foram indicados pela FNLIJ.
estranheza em relação à literatura destinada
aos pequenos.
Analiso meu próprio fazer. Quando escrevo
para adultos sinto que estou escrevendo
para o mesmo. Acima das diferenças
pessoais, a experiência de vida me iguala aos
leitores. Entretanto, ao escrever para crianças
ou mesmo para jovens, sei que estou me
endereçando a um outro.
Um outro distante, que não conheço. Fui
criança no século passado, um tempo que
já se faz antigo. Minha infância vai longe.
Olho as crianças de hoje, debruçadas sobre
o celular ou tablet, dedinho em ação, e
penso na criança que fui, aprendendo a
escrever a lápis em caderno quadriculado
para garantir a boa caligrafia. De nada me
adiantaria convocar aquela menininha de
tranças da qual sobra tão pouco. Ela estaria
totalmente desatualizada.
Eu poderia, armada de estatísticas e
pesquisando em estudos comportamentais,
criar um fac-símile de criança moderna à
qual me endereçar. Mas seria apenas um
fantoche, espécie de espantapássaros
plantado no vasto campo da diversidade
infantil. Teria uma única idade, confortável
para localização nas faixas etárias, mas
redutora. E um único rosto, neste mundo
cada vez mais multiétnico.
Eu teria, sim, um endereço. Mas nada para
enviar.
Então, desde o início, decidi que buscaria
o encontro com meus pequenos e jovens
leitores através daquilo que temos em
comum: a emoção e o desconhecido.
Como eles, eu também não sei de onde
vim nem para onde vou, não sei que mão
segura os astros no céu ou os pássaros em
voo, quem diz à folha a hora de cair, ou quem
ensina o salmão a subir o rio em que nasceu
para se reproduzir e morrer em seguida.
Também eu, como eles, não sei o que vou
ser quando crescer, embora a cada dia dê

um passo à frente. Não sei o que se esconde
nas sombras, que rosto tem o monstro que
dorme debaixo da minha cama.
Como os pequenos, posso morrer de
abandono ou desamor. Como os jovens,
preciso ouvir outra voz, ter uma mão para
segurar. E como ambos tenho medo do
fim que pode nos alcançar a qualquer
momento.
Já tendo o conteúdo, faltava ainda a
linguagem.
Passados tantos anos da minha infância,
havia desaprendido como fala uma criança.
Nem as crianças de hoje falam como as do
meu tempo. Ao começar o meu primeiro
livro de contos maravilhosos hesitei por
instantes quanto ao som que ele teria.
Cheguei a pensar que fosse necessário,
ou mais prudente, utilizar uma linguagem
infantil. Mas percebi imediatamente que
essa voz imitada saía falsa, como se emitida
por trás de uma máscara.
A linguagem que escolhi, então, foi uma
linguagem pregueada como um leque qual a criança que não gosta de brincar com
um leque? Uma linguagem em que cada
palavra pode abrir-se em outra, em que
cada frase alterna luz e sombra sem deixar
prever a frase seguinte. Uma linguagem
que não sendo jocosa é um jogo, onde há
sempre alguma coisa a descobrir, algum
pequeníssimo prêmio a conquistar. Uma
linguagem parecida com os alfabetos que,
quando criança, eu inventava com meu
irmão, e que só para nós dois tinham o
mesmo significado.
Assim, da forma mais consoante
comigo mesma, aquela em que me sentia
plenamente à vontade, teci minha resposta
pessoal à pergunta que não deixaria de me
ser feita: ‘como é escrever para crianças?’.
O prêmio que generosamente me foi
atribuído e que hoje recebo, honrada, me
leva a crer que escolhi um bom caminho.

Foto de Graça LIMA

Foto de Luciana Grether Carvalho

Slovenské národné múzeum (Museu Nacional
Eslovaco)

Exposição BIB - ilustradores brasileiros

Presença brasileira na Bienal de Bratislava 2017
A 26ª edição da Bienal de Bratislava – BIB,
que aconteceu de 8 de setembro a 29 de outubro na capital da Eslováquia, recebeu um
expressivo número de ilustradores brasileiros selecionados pela FNLIJ – IBBY Brasil,
que viajaram por seus próprios meios para
o país. Graça Lima, ilustradora e professora, participou do evento como representante da Fundação, também viajando por
conta própria e, a pedido da FNLIJ, escreveu um relato sobre a BIB, no box ao final
da matéria. Dentre os 12 ilustradores escolhidos pela instituição para apresentar seus
trabalhos na exposição dividida por países,
estavam presentes à Bienal Angela Leite de
Souza, Fabiana Shizue, Luciana Grether
e Mariangela Haddad. A FNLIJ também
indica um jovem ilustrador para participar do BIB – Unesco Workshop de Albín
Brunovský, voltado para os ilustradores
com menos de 30 anos. O selecionado foi o
estudante carioca da Escola de Belas Artes/
UFRJ Camilo Martins, que também fez um
depoimento sobre a experiência.
A BIB completou 50 anos na sua edição
de 2015 e desde sua criação firmou parceria com a Feira de Bolonha e o IBBY, motivo pelo qual a FNLIJ, como seção brasileira da instituição, sempre esteve ligada ao
evento. A BIB é um dos locais onde o comitê executivo do IBBY se reúne.
A FNLIJ convidou ilustradores brasileiros para participarem da seleção de livros
para a 26ª edição do evento, enviando seus
livros publicados entre 2015 a 2017. As ilustrações selecionadas fizeram parte da mostra competitiva dividida por países.

Dentre os 41 inscritos, a Fundação selecionou 12 livros:
Alexandre Rampazo. Este é o lobo (DCL)
André Flauzino. A história de Juma, o capoeira (MC&G)
Angela Leite de Souza. Cantiga dos meninos pastores (Gulliver Editora)
Bruna Assis Brasil. Malala, a menina que queria ir para a escola (Cia das
Letrinhas)
Fabiana Shizue. Porco anjo (s/ editora)
Guto Lins. Terra (Amarylis)
Janaína Tokitaka. O mercado dos Goblins
(Cia das Letrinhas)
Luciana Grether Carvalho. Nandi, o boi
da Índia (Melhoramentos)
Márcia Széliga. Lição de coisa à toa
(Cortez)
Márcio Koprowski. Um esqueleto (Pulo
do Gato)
Mariângela Haddad. Minha vó sem meu
vô (Miguilim)
Nireuda Longobardi. Livro: A canção
do tio Dito (Paulus)
Antes do evento, a FNLIJ entrou em
contato com a embaixada do Brasil em
Bratislava, informando sobre a presença
dos brasileiros na bienal.
Segundo Angela Leite de Souza, as ilustradoras brasileiras foram acolhidas com
muita simpatia e atenção pelos organizadores e compareceram ao BIB Simpósio internacional e à cerimônia de entrega dos
prêmios, sintetizando muito bem o sentimento das participantes. Assistimos a quase todas as palestras que compuseram o
Seminário, que durou dois dias e cujo tema

neste ano foi o aspecto comercial da LIJ. Ou,
melhor dizendo, o quanto esse tipo de interesse pode influenciar a produção na área.
Uma das falas que me interessou especialmente foi a do sr. Mingzhou Zhang, atual Vice-Presidente do IBBY (como presidente da seção IBBY da China), que manifestou grande interesse da China em estabelecer parcerias com autores de outros países.
Mencionou a mais recente delas, com o nosso Roger Mello, de que o sr. Zhang foi o intermediário, disse a ilustradora.
Para comemorar a data da independência do Brasil, embaixada realizou um festival de cultura brasileira “Brazilslava”, de
7 a 28 de setembro, o qual compareceram
na abertura do evento Luciana Grether
Carvalho e Mariângela Haddad.
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Foto de Luciana Grether Carvalho

Foto de Graça lima

Graça Lima

Exposição dos ilustradores

BIB 2019
A FNLIJ participa da BIB desde 1969 e no
ano de 2018, quando comemora 50 anos,
está programando uma exposição para
a próxima edição da Bienal de Ilustração
de Bratislava de 2019. A exposição vai contemplar as obras dos ilustradores selecionados por ela ao longo de todas as participações no evento. A FNLIJ também tem
intenção de trazer para o Brasil a exposição dos ilustradores da BIB, como aconteceu em 1992.
Fique de olho na convocação dos ilustradores feita pela FNLIJ para integrar a mostra da BIB 2019!

da edição anterior, a inglesa Laura Carlin,
também ganhou uma exposição individual. A novidade desta edição foi a apresentação da coleção de ilustrações premiadas da
competição Nami Concours, da Coreia do
Sul, da qual fazia parte Marilda Castanha,
que recebeu a medalha da categoria Purple
Island pelo livro Sem Fim (Positivo).
Outras exposição presentes na BIB foram
Migrations, composta de mais de 200 cartões postais com imagens de pássaros e
mensagens de ilustradores de todo o mundo, e Deep Sea Tales, da ilustradora eslovaca Veronika Klímová, vencedora do Mayor
of the Capital City Bratislava Award at the
Biennial of Illustrations Bratislava 2015.
Para analisar as obras da mostra
competitiva, o júri foi composto por
Ali Boozari (Irã), Fanuel Hanán Diaz
(Venezuela), Victoria Fomina (Rússia),
Yukiko Hiromatsu - presidente do júri
–(Japão), Akoss Ofori-Mensah (Gana)
Ľubo Paľo (Eslováquia), Kamila Slocinska
(Dinamarca), Tanya Sternson (Israel) e
Senka Vlahovič (Servia).
Os vencedores da BIB, divididos por
continente foram, na categoria principal,
Grand Prix, um europeu; na BIB Golden
Apple, quatro vencedores da Ásia e dois da

BIB 2017
A 26ª edição da bienal contou com 373 ilustradores de 49 países, que apresentaram na
mostra internacional 2.657 ilustrações de
488 livros.
Como parceira do IBBY, a BIB apresenta a
exposição individual do ilustrador vencedor do Prêmio Hans Christian Andersen
do ano anterior, 2016, que foi Rotraut
Suzanne Berner, da Alemanha. O vencedor
da categoria escritor do HCA 2016, Cao
Wenxuan, da China, teve seus livros exibidos na BIB. A vencedora do Grand Prix BIB

Europa, e na BIB Plaque, ganharam dois da
Europa, dois do Oriente e um da América
do Sul.
Grand Prix | Ludwig Volbeda, Holanda
– The Birds
BIB Golden Apple |- Narges Mohamadi,
Irã – I Was A Deer
Maki Arai, Japão – Dandelion
Ji-Min Kim, Coreia do Sul – Hide &
Seek
Ana Desnitskaya, Rússia- The Old
Russian Home
Daniela Olejníková, Eslováquia
– Verminarium, The Escape
BIB Plaque | Hanne Bartholin,
Dinamarca – A Story About You, A
Story About Everything
Ofra Amit, Israel – So-So, Go-Go And
Sunny
Mirocomachiko, Japão – Beasts Smelling
Israel Barrón, México – Bestiary Of
Mexican Fantastic Beings
Romana Romanyshin, Andryi Lesiv,
Ucrânia – Loudly, Softly, In A Whisper

Confira mais informações pelo
site www.bibiana.sk.

Foto deGRAÇA LIMA

Foto: acervo de Angela Leite de Souza

Bratislava

Luciana Grether, Angela Leite e Mariangela Haddad
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Graça Lima, representando a FNLIJ na BIB, nos leva à
Bratislava por meio de seu relato com arte, entusiasmo e
informações sobre o evento

Era uma vez... | Por Graça Lima
Não... eram 50 vezes na Bratislava!
Bratislava? Que lugar é esse? Que história é essa? Tem castelo?
Tem heróis, lutadores? Tem final feliz?
SIM!!!!!!!
Senta, que lá vai resposta... de história das boas!
Bratislava é a atual capital de Eslováquia desde 1993 e está
situada no centro da Europa na fronteira com Hungria e Áustria.
Conhecida por muitos nomes em diferentes fases de sua
história, a Bratislava foi rebatizada em 6 de março de 1919.
Seu primeiro nome registrado no século X, foi Brezalauspurc,
literalmente: Castelo de Braslav.
A cidade da Bratislava está situada numa região que foi ocupada
desde os tempos mais remotos. Consta, que a colina onde existe
o imponente castelo Braslav foi habitada desde o período de
transição entre Idade da Pedra e Idade do Bronze.
Castelo? Sim, um bem grande.
O castelo inicial, construído em pedra, passou por várias
modificações.
Primeiro em 1463 passa a fortaleza gótica. Um século depois,
no reinado de Segismundo de Luxemburgo, é transformado em
castelo renascentista e ocupa um lugar de grande prestigio
com a rainha Maria Teresa acolhendo grandes eventos de
reinados da região.
Em 1811, foi destruído por um incêndio e ficou em ruinas por
mais de cem anos sendo reconstruído em 1950.
Por 70 anos a cidade dividiu território com a vizinha Praga,
quando ainda eram a Checoslováquia. Em 1993 após a Revolução
de Veludo, a Eslováquia passa a estado independente tendo a
Bratislava como capital.
Grandes feitos, grandes batalhas, reis, príncipes, princesas...
Histórias que não tem fim...
Mas que história é essa de Eram 50 vezes na Bratislava?
Então, nessa cidade cheia de misturas culturais, nasceu há
50 anos, a Bienal Internacional da Bratislava um dos mais
importantes eventos internacionais do livro ilustrado para a
infância e jovens – a BIB.
A BIB reúne a cada dois anos, ilustradores do mundo todo, num
evento onde novos rumos do livro ilustrado podem ser apreciados,
discutidos e comemorados no mágico cenário de uma cidade de
contos.
O evento concede premiações em diversas categorias e oferece
uma oficina de imersão em ilustração. Cada sessão do IBBY,
(International Board on Books for Young People) em diferentes
países, seleciona tanto os ilustradores que serão expostos
como seus representantes através de livros enviados quanto um
jovem ilustrador, de até 30 anos, para participar da
oficina. A oficina dura uma semana sendo ministrada por
um ilustrador eslovaco em local fora da cidade. A proposta

é desenvolver uma narrativa baseada na cultura de cada
selecionado com tema proposto pelo professor.
Nesta 26ª edição, resolvi conhecer de perto o evento, após uma
conversa com Beth Serra, em que ela reiterava a importância
da nossa participação na BIB durante anos, e, lamentava sua
impossibilidade de comparecer esse ano. Eu estava indo para
Viena e me ofereci para acompanhar o jovem ilustrador, Camilo
Martins selecionado pelo IBBY Brasil /FNLIJ e fazer um relato.
Este que aqui lhes faço...
Tantas vezes ouvi falar dessa cidade e evento. Um lugar no
tempo, um nome que parecia ficção, onde a minha fantasia não
parava de trocar cenários alimentados pelas histórias contadas por
nossa Grande Dama da Ilustração, Regina Yolanda.
Regina esteve mediando o contato Brasil /FNLIJ e Bratislava
durante muitos anos.
A FNLIJ sempre defendeu o entendimento do livro como um
objeto de linguagens variadas, um objeto rico em narrativas. A
ilustração considerada como elemento de grande importância
formativa no processo de construção do indivíduo foi sempre
apoiada pela FNLIJ, que não mediu esforços para que o livro
brasileiro crescesse e fosse visto em sua plenitude dentro e fora
do Brasil. Nossa participação na BIB, ocorreu com frequência
durante muitos anos. Eu mesma tive a alegria de ver meus
trabalhos publicados em seus catálogos. Vários jovens ilustradores
brasileiros fizeram o workshop de ilustração compartilhando com
outros ilustradores de diferentes culturas saberes e afetos.
Ilustradores em visita à exposição sempre são instigados pelo
nível das produções expostas. Angela Lago, em 2007, recebeu a
placa de prata pelo seu trabalho João Felizardo.
A BIB é promovida pela BIBIANA, uma instituição internacional
criada em 1983. De inicio sua função principal foi dar apoio
expositivo e de desenvolvimento de obras de ilustração para
o livros dedicados a infância e a melhoria da qualidade desta
categoria de literatura na Eslováquia e no exterior. Gradualmente,
vem ampliando sua ação para novas possibilidades de
desenvolvimento e propagação de arte para crianças abrindo
um rico espectro de gêneros. O local onde funciona a BIBIANA se
transformou num centro de apreciação e reflexão teórica sobre as
obras eslovacas e sua representação no meio internacional.
Sem grandes alardes ou grandes propagandas, nesses 50 anos,
a BIB exibiu o trabalho de 7574 artistas de 111 países. Premiou
vários ilustradores, divulgou outros tantos, que por conta dessa
iniciativa tiveram convites para ilustrar livros de grandes editoras
internacionais.
Nos últimos anos, frequentando feiras e exposições
internacionais na área do livro, sinto que temos cada vez mais
apresentar nosso país tão rico de representações culturais,
divulgar o que nos transborda, assim como aprender o que outros
povos podem ensinar.
Uns dias antes de viajar, encontrei Camilo e combinamos
encontrar no aeroporto de Viena e seguirmos juntos para
Bratislava.
Já na Austria, o cansaço da viagem longa, não apagou a
ansiedade em chegar ao nosso destino. Entre famílias com
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cachorros (adorei isso – na Áustria pode ir com o cachorro para
o aeroporto!), funcionários de receptivos com suas placas,
carregadores... e... encontramos nossa alegre agente de transfer
chamada Romena... Seguimos! Uma hora entre Viena e Bratislava.
Vale comentar que há voos diretos, mas são mais caros e há
menos ofertas de horários. Entre Viena e Bratislava há um ótimo
sistema de ônibus e a viagem é muito agradável.
Chegamos no cenário onde a história iria se desenrolar... Noite
fria, meio embaçada de fog, o imponente castelo iluminado
protegendo os sonhos dos eslovacos... prédios plenos de silêncio...
chegamos no entreato, na cortina cerrada , no que vai acontecer...
O hotel tinha um clima noir, meio vintage cortina de
ferro... Os atendentes econômicos... As luzes também... cheiro de
conservante e jasmim.
Encontramos o representante do IBBY/China na recepção.
Mingzhou nos cumprimenta efusivamente e nos oferece ajuda
para encontrar um restaurante, pois já era tarde.
No dia seguinte, várias pessoas queridas no café da manhã: Piet
Grobler, ilustrador da Africa do Sul; Liz Page, do IBBY; a querida
família Min, da Coreia do Sul; Ali Boozari, do Irã; Akoss Ofori, de
Ghana; Fanuel Diaz, da Venezuela... adoro café da manhã nesses
eventos! Muitos encontros animados e descontraídos.
Tempo curto e vamos em direção à exposição, desta vez a BIB
foi montada no Museu de História Natural, um grande prédio
neoclássico próximo às margens do Danúbio. Até lá um passeio
no tempo. Uma cidade de muitas histórias. Me lembrou Calvino e

Foto: acervo de CAMILO MARTINS

Camilo Martins, 23 anos e
estudante da Escola de Belas Artes/
UFRJ, participante selecionado pela FNLIJ
para o BIB – Unesco Workshop de Albín
Brunovský, fez um texto delicioso de sua
experiência na bienal para o Notícias
FNLIJ. O workshop reuniu dez jovens
ilustradores da Argentina, Dinamarca,
Indonésia, Irã, Israel, Letônia, República
Tcheca, România e Rússia e contou com a
coordenação de Juraj Martiška.
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suas cidades fantásticas. Bra-tis-la-va, não tão conhecida como a
vizinha Praga, mas também lotada de turistas.
A exposição enorme com uma grande variedade de estilos.
Prato farto pra quem gosta de desenhar... Ficaria o dia
todo por ali...
O Brasil participou com trabalho de 12 ilustradores selecionados
pela FNLIJ: Guto Lins, Mariangela Haddad, Nireuda Longobardi,
Fabiana Shizue, Janaina Tokitaka, Márcio Koprowski, Bruna Assis
Brasil, André Flauzino, Luciana Grether, Angela Leite de Souza,
Márcia Széliga, Alexandre Rampazo.
Eu e Camilo nos perdemos e nos encontramos nas imagens e
nos reflexos dos vidros... Algumas imagens ou grupamentos de
representação de alguns países eram impressionantes.
Que lindo, que oportunidade...!!!
Saímos cheios de histórias e promessas de traços...
Acompanhamos o Danúbio em silêncio de papel branco...
Parabéns BIB! Obrigada pela oportunidade de te ver, te conhecer
Brats.
Admirar... e sentir vontade de voltar com muitas outras
historias...
O colorido brasileiro estará de volta em 2019.
Que venham novos livros, novos participantes e que possamos
criar novos fios se entrelaçando pelo mundo.
50 edições da BIB se entrelaçam nos 50 anos de histórias da
FNLIJ, que se completam no próximo ano.
Vamos contar mais histórias e comemorar!

BIB – Unesco Workshop de Albín
Brunovský | Por Camilo Martins
Quando recebi o e-mail da Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil comunicando que havia sido selecionado
para participar do Workshop na Bienal
Internacional de Ilustração Infantil de
Bratislava, demorei algumas noites para
conseguir dormir, tamanha era minha ansiedade dinte da notícia. Passado o susto,
comecei o movimento para que a viagem
acontecesse: comprar passagem, precisa de visto pra ir pra lá? Acho que vou
precisar juntar dinheiro… Dá pra visitar
outras cidades, né? Presta a atenção na
data do evento, Camilo… Chega um dia
antes pra não dar problema. Lembra o
Processo de Kafka, viu? E os astros, o que
dizem? Susan Miller me avisou que tudo
daria certo. Então fui. Cheguei e fui recebido com carinho, duas sacolas cheias de

catálogos, conversas e um café da manhã
curioso. Sabia que eles comem tomate, pepino, salsicha e mostarda de manhã? Me
tornei o esquisitinho do café da manhã,
com meu suquinho de laranja e pão com
manteiga.
No dia seguinte, eu e os desconhecidos companheiros fomos transportados
para uma outra cidade, onde iria começar, efetivamente, o sonho, a aventura, o
workshop.
No meio do caminho fizemos uma paradinha para visitar o museu de arte moderna do país, o Danubiana, à beira do
Danúbio, uma lindeza! Lá o renomado
ilustrador eslovaco Peter Uchnár nos encontrou para falar de seu trabalho e do
processo criativo.
Durante o trajeto aproveitei para co-

Foto: acervo de CAMILO MARTINS

Camilo no workshop

nhecer meus ilustres companheiros de
jornada, e me vi dentro de um mapa-múndi com Masha, da Rússia; Amanda,
da Indonésia; Ana Maria Lemnaru, da
Romênia; Ovadia Benishu, de Israel;
Juan, da Argentina; Julie Cermakova,
da República Tcheca; Josephine, da
Dinamarca; Rebeka Lukosus, da Letônia;
e no dia seguinte Zahra Mohamadnejad,
do Irã.
Nossa brincadeira favorita durante toda
a viagem era perguntar “como se diz tal
coisa no seu país?”. E foi assim que descobri que Abacaxi e Natal também são
Abacaxi e Natal na Indonésia; e que espuma também é espuma na Romênia.
Na cidade onde aconteceu a imersão fomos recebidos à noite em um palácio no
meio da floresta, foi como estar dentro
do castelo da Fera do filme do Cocteau.
Imagine que tínhamos a nossa própria
sala de jantar; só faltou os objetos ganharem vida e nos servirem. Após esse deslumbre, foi-nos dada a missão de acordar
bem cedo para começarmos os trabalhos.
O hotel tinha um grande salão onde foram montadas mesas lado a lado em formato de U, de modo que poderíamos nos
olhar e conversar enquanto desenhávamos. Nosso orientador, Juraj Martiska
(existe um acento circunflexo invertido
no S do nome dele, mas eu não vou conseguir reproduzi-lo), com a tradução da
nossa tão querida Karolinka, nos disse

que o objetivo do workshop era desenhar
pelo menos três folhas A3 que contassem
uma história, uma lenda, do país de cada
um. É principalmente nessas horas que é
incrível ser brasileiro, um país de fogueira
de lendas, onde comemos folclore no café
da manhã.
Josephine por exemplo, coitada, lamentou por ter que falar, mais uma vez, sobre
elfos e fadinhas da Dinamarca, coisa que
ela e metade do planeta já tinham falado.
Decidi que faria duas lendas, tarefa que
meus colegas consideraram ambiciosa
para uma semana. Mas eu penso que fora
do Brasil as pessoas conhecem tão pouco de nós, muitos porque não se importam mesmo e outros porque não tiveram a
oportunidade de nos conhecer.
Os clichês de que falamos espanhol
e que nossa capital é Copacabana ou
Buenos Aires ainda persistem, e, por isso,
resolvi que iria contar meu país o máximo
que eu pudesse.
Escolhi começar pelo mito da origem
do fogo no candomblé. Até mesmo alguns brasileiros pensam que o candomblé não é brasileiro, nem seus mitos, mas é
um erro comum pensar que o candomblé,
como é cultuado e mantido aqui, é o mesmo que existiu em alguns países na África.
Basicamente só temos de igual algumas
divindades.
O mito do fogo conta que Xangô e
Oxalá estavam cansados de comer comi-

da crua das oferendas dos humanos, pois
na Terra não tinha fogo. Xangô decidiu
então lançar um raio na floresta para que
alguns troncos pegassem fogo, e, assim, o
homem poderia aprender a cozinhar. Eu
acho esse mito extremamente divertido.
O fogo foi feito para fazer comida para os
deuses, que de bobos não tinham nada.
Karolinka riu bastante do mito e imaginou se os deuses fizeram isso pensando
na futura invenção da pizza.
A segunda história que contei foi a do
Boitatá, a cobra de fogo que protege as matas de todo caçador ou lenhador. Quando
o Boitatá olha pra você, você fica cego e
maluco. A parte mais bonita de apresentar a lenda do Boitatá na exposição do final da semana foi ouvir de um músico local, que tem um trabalho maravilhoso de
educação musical e fabricação de instrumentos com crianças e jovens, que ele era
um Boitatá eslovaco, ele protegia a natureza de lá com unhas e dentes e me disse que
faltavam no mundo mais boitatás. Muito
emocionado, concordei.
A viagem foi realmente um sonho luxuoso, com visita a vinícola, encontro com
músicos locais, partidas de boliche, comida incrível, material de pintura e desenho
de primeira qualidade dado pela BIB…
Mas a parte mais saborosa do evento foi
me dar conta de que passávamos 12 horas
por dia desenhando.
Juan, o argentino, comentou que tinha
sido um feliz acaso o evento conseguir
juntar pessoas tão parecidas em modo de
agir e pensar. Foi uma imersão com ilustres desconhecidos que pareciam amigos
desde sempre, e que a partir de agora, possivelmente, seremos amigos para sempre.
Eu poderia agradecer a Fundação por
acreditar no meu trabalho, em que ainda
com muito custo tento acreditar. Pelo carinho da Beth Serra e da Mariana em me
darem as informações necessárias. Poderia
agradecer a Viera, Marian, Karolinka,
Juraj e todos os outros da BIB pelo carinho de nos receber e cuidar como família.
Mas eu agradeço a todas essas pessoas e
instituições especialmente pela oportunidade de ter vivido, por uma semana, junto de artistas guerreiros, que contribuem
com suas ilustrações e seus sonhos para
tornar esse mundo mais bonito.
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Livros ganhadores do Prêmio FNLIJ 2017

Alunos na 7ª. Flicepe

A Festa Literária de Miguel Pereira | por Marisa Borba
Marisa Borba, votante do Prêmio FNLIJ e membro do
Conselho Diretor, mais uma vez participou da Flicepe,
com a exposição e apresentação dos livros premiados
pela FNLIJ e leitura de histórias para crianças e jovens.
Abaixo, ela nos conta como foi o evento.
A 7ª Flicepe Tinguá aconteceu no município de Miguel Pereira,
no Estado do Rio de Janeiro, de 20 a 22 de outubro de 2017. Pelo
sétimo ano consecutivo, a escola mantida pelo Centro de Estudos
e Pesquisas Educacionais (CEPE), organiza este evento cultural,
aberto a toda a comunidade, como culminância de suas atividades literárias em todas as suas diferentes turmas, como por
exemplo, os Encontros de Literatura e o Literatura Viva. É este o
momento em que a Direção e Coordenação Pedagógica ampliam
oportunidades aos professores, aos alunos de outras escolas e à
comunidade em geral de vivenciarem e participarem de encontros com escritores e ilustradores, de saraus de poesia, de oficinas
literárias, de leitura de histórias, de palestras, de encenações teatrais ou de apresentações musicais. A FLICEPE vai ao encontro do
público estimulando a formação de leitores literários, buscando
ampliar conhecimentos e democratizar o acesso à literatura.
Em 2017 o grande homenageado foi o escritor Guimarães
Rosa. E em torno dele várias atividades foram realizadas, como,
por exemplo, a encenação de A terceira margem do Rio, pelos

alunos do 8º ano ou o encontro intitulado POIÉSIS, sobre sua
vida e obra. Uma palestra proferida pela professora Débora
Finamore, intitulada, Guimarães- o marido da Aracy provocou
novos olhares sobre sua vida. Outro homenageado foi o Profeta
Gentileza e seu universo num espetáculo apresentado pelos alunos do 2º ao 4º ano.
As atividades para as crianças foram realizadas na Praça da
Estação Ferroviária no centro da cidade onde, com o apoio da
Prefeitura Municipal, foram armadas quatro tendas para receber
o público. Lá estiveram os autores Alex Gomes, Sol Mendonça
e os autores e escritores Sandra Ronca e Maurício Veneza que
conversaram, desenharam, falaram sobre seus livros, responderam a perguntas e leram histórias para alunos das escolas municipais de Miguel Pereira, da Escola Arco-íris de Vassouras e
de alunos da escola CEPE. Na praça foram colocados livros pendurados em todas as árvores. Ao irem embora as crianças “colhiam” seus livros.
Mais uma vez, o CEPE reafirma seu papel educacional e seu compromisso com a promoção cultural além dos muros escolares assim
como seu compromisso com a formação do leitor literário, baseado nas ideias de Bartolomeu Campos de Queirós:
Na literatura, liberto do agir prático e da necessidade, o sujeito
viaja por outro mundo possível.
Democratiza-se assim o poder de criar, imaginar, recriar, romper
o limite do possível.

Revista Ponto
A FNLIJ recebeu a publicação trimestral da SESI-SP editora, a revista Ponto. Com
tiragem de 10 mil exemplares, a Ponto traz em suas páginas artigos, entrevistas,
ensaios e quadrinhos, além de lançamentos dos livros e HQs da editora.
A edição 13 da publicação conta com uma entrevista do escritor Pierre Christin
e o artista Jean-Claude Mézières, autores franceses de ficção científica; um artigo
sobre a atualidade de Machado de Assis e outro sobre os 50 anos de Cem anos de
solidão, de Gabriel García Márquez. A entrega do Prêmio FNLIJ 2017 durante o 19º
Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens está registrada na seção Eventos das
editoras SESI-SP e Senai-SP.
A revista Ponto está disponível nos principais polos de cultura da cidade de São
Paulo e também nos Centros Culturais do SESI-SP do interior do Estado e também
no site www.sesispeditora.com.br.
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Carla Poesio
A FNLIJ lamenta divulgar a morte da italiana Carla Poesio, uma das fundadoras da Feira Internacional do Livro para
Crianças em Bolonha no dia 29 de maio
aos 91 anos.
Especialista em literatura para jovens, Carla Poesio foi professora no
Centro Nazionale di Nazionale di Studi
e Documentazione, particularmente em
treinamento para bibliotecários e livrarias e escreveu muitos livros e artigos sobre livros infantis. Ela estudou fábulas tradicionais e publicou várias coleções como
Les fables italiennes et Les Fables orientales et africaines (Mondadori), além de
Les Marques italiens et Virvre le Carnaval
(Primavera). Crítica literária, contribuiu
para várias revistas especializadas, como
Liber, Schedario e Andersen. Ela participou do júri do Prêmio Hans Christian
IBBY de 1970.
A especialista trabalhou na Feira de

Bolonha desde a primeira edição. A organização do evento manifestou sua perda: Durante mais de 50 anos, seu trabalho,
suas sugestões e habilidades - sempre atualizadas - foram uma grande ajuda para o
nosso evento, aberto a todas as novas tendências e aspectos dos livros infantis de
todo o mundo.
Segundo a Hamelin, uma associação
cultural de Bolonha, que vincula a promoção cultural e a vocação pedagógica,
Carla Poesio foi para todos nós um farol,
uma voz, uma presença autêntica, em todas as ocasiões. Ela nunca perdeu uma feira, uma conferência, tanto na Itália quanto na Europa.
Elizabeth Serra, secretária geral da
FNLIJ, que participa da Feira de Bolonha
desde 1990, encontrava Carla Poesio no
evento, circulando pelos estandes e na sala
de imprensa do evento, recebendo a todos com igual simpatia e interesse. Carla
acompanhava o trabalho da FNLIJ, muito
interessada pelo catálogo FNLIJ ‘s Selection
que a Fundação prepara para a feira. Era

contemporânea da educadora e ilustradora Regina Yolanda Werneck. Esse ano, pela
primeira vez, ela não foi.
Para o site italiano Giunti Scuola, sua
morte deixa uma lacuna difícil de ser preenchida. Com ela desapareceu um verdadeiro ponto de referência para todos aqueles que experimentaram a edição mais inovadora da publicação infantil. Uma grande
dama e uma verdadeira professora desaparecem: não se pode imaginar um substituto.

Nova editora de Literatura Infantil – Edições Olho de vidro
Mesmo na crise, a Literatura Infantil se faz presente e se renova,
comprovando a sua vitalidade por meio do lançamento de novas
editoras, como a Olho de vidro, de Curitiba.
Criada em 2017 por Marcelo Del’Anhol e Moacir Karas, a Olho
de vidro busca unir em seu catálogo a excelência literária com
produção gráfica de qualidade de livros para crianças e jovens.
Marcelo, entusiasta da LIJ, era Coordenador Editorial da área de
Literatura na Editora Positivo e responsável pela edição de títulos
vencedores de prêmios importantes, como Visita à Baleia, escrito
por Paulo Venturelli e ilustrado por Nelson Cruz, que ganhou o
Prêmio FNLIJ 2013 nas categorias Criança e Ilustração, além de ter
sido selecionado pela Fundação para a Lista de Honra 2014 do
IBBY e recebido o Prêmio Jabuti 2013.
A inspiração para o nome da editora veio do título de
Bartolomeu Campos de Queirós, O Olho de vidro do meu avô
(Moderna).
Tendo seu primeiro livro lançado em março, A Alma Secreta
dos Passarinhos, de Paulo Venturelli e Elisabeth Teixeira, uma
história sobre a curiosidade das crianças, seguido de Rosa, de

Oldilon Moraes, uma homenagem ao universo de Guimarães
Rosa, a editora pretende manter um catálogo enxuto. Ao site A
Escotilha, Marcelo Del’Anhol declarou acreditar que é possível
para editoras independentes ter seu espaço no mercado. Hoje
existe um movimento, no Brasil e também lá fora, de valorização
das editoras independentes. Temos um calendário intenso de
eventos voltados para a divulgação e a comercialização de
publicações de editoras com esse perfil. Muitas delas vendem dos
livros diretamente pela internet alcançando leitores em todas as
regiões. Algumas conquistaram prêmios importantes, declarou ele.
A FNLIJ dá as boas-vindas à Edições Olho de vidro e deseja
muito sucesso em seu trabalho de publicar livros de qualidade
para crianças e jovens!

Primeiros títulos editados pela Olho de vidro
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Primavera Literária 2017
Criada em 2000, a Primavera Literária
mudou de casa nessa 17ª edição.
Promovido pela Libre – Liga Brasileira
de Editoras, o evento saiu do Museu da
República e aconteceu na Casa FrançaBrasil, Centro do Rio de Janeiro entre os dias 26 a 29 de outubro de 2017.
A Primavera teve apoio da Secretaria de
Estado de Cultura do Rio de Janeiro SECRJ e Casa França-Brasil, Bibliomundi,
Meta Brasil, Metabooks Brasil, Clube
Quindim e Poeme-se.
O homenageado da edição de 2017 da
Primavera Literária foi o professor Darcy

Ribeiro (1922-1997), que completaria 95
anos no dia 26 de outubro, data da abertura do evento.
A Primavera conta com estandes de
editoras independentes oferecendo sua
produção editorial e programações voltadas para os leitores e para os profissionais
do livro.
A Literatura Infantil e Juvenil teve seu
espaço garantido pelo Clube de Leitura
Quindim, clube de assinaturas para
crianças, que organizou a programação
com leituras, oficinas, espetáculos e contação de histórias.

Acesse www.brasilliterario.org.br e saiba mais

Acesse www.euquerominhabiblioteca. org.br
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