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Depois de ganhar o Prêmio Fato Literário (categoria Voto Popular) e realizar 5 edições
ao longo de 2011, o Sport Club Literatura abre novamente sua arena desportivo-literária no
StudioClio, estreando a temporada 2012 e trazendo drama, fantasmas e suicídio. No dia 02
de abril, segunda-feira, às 19h30, a pelada da série Com-ca vs. Sem-ca será entre Suicídios
exemplares (Suicidios ejemplares, 1991), de Enrique Vila-Matas, e Vésperas (2002), de
Adriana Lunardi. No jogo da série Coliseu, Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf, enfrenta A
volta do parafuso (1898), de Henry James.
Projetos como este, que envolvem futebol e literatura, são cada vez mais comuns
e apreciados pelos leitores. Desde 2007, a Copa de Literatura Brasileira, inspirada no
Tournament of books, realiza jogos entre livros de narrativa longa. Desde 2010, o Gauchão de
Literatura coloca no centro do gramado livros de autores gaúchos ou radicados no Rio Grande
do Sul. Diferente de seus parceiros virtuais, os jogos do Sport Club Literatura são ao vivo,
transmitidos diretamente do palco por dois juízes convidados e o mediador do jogo.
A cada edição, duas partidas movimentam as torcidas: um jogo histórico denominado
Coliseu (com clássicos e épicos da literatura) e uma pelada chamada Com-ca vs. Sem-ca (com
jogos mais alternativos, modernos, com ou sem critérios). A missão dos resenhistas (juízes) é
apresentar, avaliar e confrontar diferentes obras da literatura universal. Em 2012, o Sport Club
Literatura acontecerá na primeira segunda-feira de cada mês. A próxima edição acontece no
dia 07 de maio.
As juízas Daniela Langer e Leila Teixeira apitarão a pelada desta edição. Os juízes do
jogo clássico serão Milton Ribeiro e Nikelen Witter.
A coordenação do Sport Club Literatura é do StudioClio e do Estúdio de Conteúdo. Os
ingressos custam R$ 15 (arquibancada – plateia) e R$ 20 (camarote – mesas) e podem ser
adquiridos pela página www.studioclio.com.br. Mais informações pelo telefone (51) 32547200
ou no local (Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa).
Juízes:
Daniela Langer
É webdesigner. Cursou pós-graduação em literatura, cultura e regionalidade e participa
da oficina literária de Charles Kiefer. Publicou textos em diversas antologias, e lançou em 2011
seu primeiro livro individual, intitulado No inferno é sempre assim e outras histórias longe do
céu (Dublinense).
Leila Teixeira
Formada em Direito pela UFRGS. Cursou a Certificação Adicional em Escrita Criativa,
na PUC/RS, e as oficinas literárias Charles Kiefer, Luiz Antônio de Assis Brasil e Léa Masina.

Participou de diversas antologias e, em 2012, publicará seu primeiro livro individual, intitulado
Em que coincidentemente se reincide (Dublinense).
Milton Ribeiro
Jornalista, escritor e crítico literário. Participou do desenvolvimento de vários sites de
notícias, e desde 2003 escreve para veículos da Internet e editoras.
Nikelen Witter
Possui graduação em história pela UFSM, mestrado em história pela PUCRS e
doutorado em história pela Universidade Federal Fluminense (2007). Atualmente, é professora
do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA em Santa Maria (RS). Tem experiência na área
de história contemporânea, pesquisando principalmente nas áreas da história cultural, práticas
de cura e história da saúde.
Sport Club Literatura
No Sport Club Literatura, resenhistas apresentam, avaliam e confrontam obras ao vivo,
comentando as literaturas brasileira e universal de modo lúdico-desportivo. Com a participação
da torcida, são apreciadas as qualidades das obras, tais como estrutura da narrativa,
constituição de caracteres, originalidade, realização dos objetivos, e outras. Neste certame o
livro, os leitores e a literatura ganham vida nova, em uma experiência coletiva simultaneamente
instrutiva e divertida.
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