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O livro foi lançado em maio de 2015, na Feira do Livro de Brusque/SC e também, neste evento, foi 

distribuído às crianças visitantes por meio de tiragem realizada com patrocínio direto de empresas. 

Em seguida, foram feitos lançamentos acompanhados de sessão de contação de histórias ou bate-

papo com a autora na Livraria Graf (Brusque/SC), Sur Livraria - Mercado São Jorge 

(Florianópolis/SC), Escola Santa Terezinha (Brusque/SC), Instituto Aldo Krieger (Brusque/SC), Mov´ 

Café (Balneário Camboriú/SC), Feslisc (Itajaí/SC) e nas unidades do Sesc Tijucas e Itajaí.  

 

 

 

 

 

 



Bate-papo com a autora: 

 

Neste encontro a autora descreve seu processo criativo para as crianças a partir de sua experiência 

como contadora de histórias, seu contato com o universo das narrativas, as semelhanças e 

diferenças entre a escrita e a narração oral. A conversa é aberta para perguntas da plateia. 

No início do bate-papo é exibido o vídeo contendo a versão em audiolivro e imagens das 

ilustrações. 

Link para o audiolivro: 

https://www.youtube.com/watch?v=sWqJyVlA66A&fbclid=IwAR0Qks_a4FWaPmjjhfX5x7_wbQKd3B688I1MSl45OcYt

1j_qjW6Xgdkf3pE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWqJyVlA66A&fbclid=IwAR0Qks_a4FWaPmjjhfX5x7_wbQKd3B688I1MSl45OcYt1j_qjW6Xgdkf3pE
https://www.youtube.com/watch?v=sWqJyVlA66A&fbclid=IwAR0Qks_a4FWaPmjjhfX5x7_wbQKd3B688I1MSl45OcYt1j_qjW6Xgdkf3pE


 

Sobre o livro: 

 

A história de “Passarinha” surgiu a partir do contato com a poesia Angélica Miranda (nascida em 

Joinville e residente em Brusque) e sua trajetória com a escrita, por vezes tímida, escondida dos 

leitores. No início de 2015, após lutar contra um câncer, Angélica acabou falecendo. Este momento 

de reflexão sobre caminhos da vida, escolhas e destinos, inspirou a autora a escrever o conto 

poético, que foi em seguida ilustrado pela artista visual Silvia Teske, amiga de Angélica. 

O texto é metafórico e propõe jogos de palavras, abre a distintas interpretações.  

A capa traz a ilustração apenas contornada e papel apropriado para que o leitor possa colorir 

como desejar.  

Há uma página no Facebook chamada “Passarinha” em que, além de informações sobre o livro, há 

um álbum de fotos das capas coloridas pelas crianças.  
 

 

 

             



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobre a autora: 

 

Lieza Neves dedica-se a trabalhos artísticos que envolvem a narrativa, em suas mais diferentes formas. 
Atua como contadora de histórias e atriz, declama poemas, escreve e organiza projetos. Ministra cursos e 
seminários e integra o Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. 

Em 2019 foi selecionada para integrar o projeto Baú de Histórias do Sesc Santa Catarina, com 
apresentações em 32 cidades do Estado. 

Em 2018 circulou com o espetáculo de contos “Linhas e Tramas” por 13 cidades catarinenses pelo Prêmio 
Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, e foi selecionada para o projeto Estação Cultural, ambos da 
Fundação Catarinense de Cultura. Também integrou a programação do Festival Internacional Boca do Céu 
(SP). Neste ano ainda integrou o projeto LivreMente, do Duo A Corda em Si, como audiodescritora.  

Em 2017 criou o “Consonante Duo” em parceria com o músico Marcio Bicaco apresentando repertório de 
poemas e percussão. O projeto esteve nas cidades de Joinville, Bombinhas, Florianópolis, integrou o 
Festival de Inverno de Brusque e foi apresentado em São Bento do Sul pelo edital Estação Cultural da 
Fundação Catarinense de Cultura em 2018. Também fez parte da programação de verão no Resort Costão 
do Santinho em Florianópolis, com apresentações nos meses de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 
2019. 

 

 

Desde 2016 escreve crônicas e resenhas para a coluna Beltranas do jornal O Município, de Brusque.  
Publicou o livro-reportagem “Charlotte” em 2003, a coletânea “O livro do Silêncio” em 2008 e o infantil 
“Passarinha”, em 2015. Em 2017 publicou as versões e-book e audiolivro de “Charlotte”. 

Criou e atuou no espetáculo de contos “Histórias das Ideias do Zé” de 2008 a 2016, que foi apresentado 
em diversas cidades catarinenses, em Belém (dezembro/2012), São Paulo e Rio de Janeiro 
(novembro/2013) e integrou o a programação do X Festival A Arte de Contar Histórias, em São Paulo/SP. 



Espetáculos de contos: “Águas da Terra” (2009), “Faz de Conta” (2010 e 2011), “Contos dos Quatro 
Cantos” (2012 – 2017), “A Caixa, os brinquedos e o Mágico de Oz” (2012), “Menina Arco-Íris” (2013), “Aqui, 
lá, em qualquer lugar” (2014), “Linhas e Tramas” (2017) e “Da boca do povo” (2018).  

Em 2014 foi selecionada para o Espaço de Narrativas do Boca do Céu (São Paulo) e para o I Festival de 
Contadores de Histórias de Ponta Grossa/PR. Em 2013 foi selecionada com o espetáculo “A caixa, os 
brinquedos e o Mágico de Oz” para o I Circuito de Contadores de Histórias de Jaraguá do Sul/SC. 

Espetáculos de poesia: “Palavra Musicada” (2011), “Orfeu Negro” (2012), “O Grande Circo da Arca de Noé” 
(2013), “Palavra de Mulher” (2014 e 2015) e “Chá das Poetisas” (2017). 

Peças teatrais: “Telefone sem Fio” (1997 – 2017), “Nelson em Pedaços” (2009) e “Corpo Oral” (2014 e 

2015). 

Leituras Dramáticas: “Lisístrata” (2011), “Beijo no Asfalto” (2012), “A filha da…” (2013) e “Milagre na Cela” 
(2014). 

Mostras literárias: “Aprendendo a escrever de novo” (texto e arte – 2012), “Orfeu Negro” (arte – 2012), 
“Engenhocas de Aldinho” (fotografia, pesquisa e arte - 2015) e “Ué!” (arte – 2017). 

Participou de diversos eventos literários como a Feira do Livro de Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, 
Gaspar e Nova Trento/SC, o Flicam – Festival Literário de Campos Novos, o Folia das Falas e a Felisc – Festa 
da Literatura Infantil de Santa Catarina, em Itajaí. 

Atua na elaboração de projetos, organização, divulgação e apresentação de eventos, como a Feira do Livro 
de Brusque (2009 - 2017), a Mostra Jogral (2012 - 2017) e a Feira Caravanserai (2014 e 2015). 

Sua formação é em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo (Univali – Itajaí/SC – 2002). 

Foi Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Brusque, representando a Câmara Temática de 
Literatura, entre 2011 e 2015. Em 2017 foi eleita representante da setorial de Contação de Histórias no 
Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. É Presidente da Associação Jogral de Arte e 
Cultura desde 2012. 

 

 

 

 

Contato: 

(47) 99915 6634 

liezaneves@gmail.com 


