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Aqui nasceu a literatura brasileira é um livro sobre fotografia, literatura e 
patrimônio arquitetônico. O que as casas onde nascemos e vivemos 
podem falar sobre nossa vida? O que as casas dos escritores podem falar 
sobre a literatura brasileira? A Illumina Imagens e Memória convidou o 
escritor Luiz Ruffato e a fotógrafa Márcia Zoet para falar sobre este tema. 

O projeto contempla 38 escritores brasileiros nascidos em diferentes 
regiões e períodos. O mais antigo é Cláudio Manoel da Costa, que 
nasceu e viveu em Vila Rica, atual Ouro Preto/MG no século XVIII e o 
mais novo é Dalton Trevisan, nascido em Curitiba, em 1925. 

O livro conterá uma ou mais fotografias de residências de cada um destes 
intelectuais nasceram e/ou passaram grande parte de suas vidas 
acompanhadas por um texto literário.

Apresentação



“Já se tornou lugar-comum a constatação de que nós, os brasileiros, 
lidamos mal com a memória pública. Muito já se escreveu sobre as causas e 
os efeitos desse fenômeno, e este não é mais um livro repisando a mesma 
tese. Ao contrário, Aqui nasceu a literatura brasileira é uma complexa 
declaração de amor ao Brasil, pois, sabemos, amar verdadeiramente é 
ressaltar a beleza, para que ela perdure, mas expor os defeitos, para que 
sejam corrigidos.
Livro, portanto, que vale pelo que mostra, mas também pelo que nele não se 
encontra. Uma casa onde nasceu ou morou um nome importante da 
literatura brasileira imediatamente se transforma, ela mesma, em patrimônio 
nacional, independentemente do valor de suas características 
arquitetônicas. 
Assim, se há os casos de desprezo pela memória coletiva, particularmente 
nas megalópoles, onde o afã da contemporaneidade tudo destrói, há 
também, e isso deve ser ressaltado, inacreditáveis esforços de preservação, 
às vezes levados a cabo por pequenas prefeituras do interior ou por 
abnegados cidadãos anônimos”. 

Luiz Ruffato

Justificativa



Castro Alves - Castro Alves / BA
Rubem Braga - Cachoeira do Itapemerim / ES

Cora Coralina - Goiás Velho /GO
Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu/(RJ

Machado de Assis –Rio de Janeiro/RJ
Lima Barreto –Rio de Janeiro/RJ

Cecília Meirelles –Rio de Janeiro/RJ
Raul Pompéia - Angra dos Reis, RJ

Raul de Leoni -  Itaipava (RJ)

Tomás Antônio Gonzaga - Ouro Preto/MG
Claudio Manoel da Costa - Ouro Preto/MG
Bernardo Guimarães (1825-1884)- Ouro Preto /MG
Alphonsus de Guimaraens - Mariana /MG
Guimarães Rosa – Cordisburgo/MG
Carlos Drummond de Andrade – Itabira / MG
Afonso Arinos – Paracatu / MG
Gonçalves Dias - ruínas em Caxias (MA).
José de Alencar -  Fortaleza / CE

Rachel de Queirós - Fortaleza e Quixadá/ CE
Augusto dos Anjos - Sapé /PB
José Lins do Rego –Pilar / PB
José Américo de Almeida - Areia / PB
Graciliano Ramos – Quebrangulo e Palmeira dos Índios / AL
Jorge de Lima - Maceió e União de Palmares / PB
Manuel Bandeira –Recife / PE
João Cabral de Melo Neto - São Lourenço da Mata e Moreno / PE
Jorge Amado – Salvador e Itabuna / BA 

Mário de Andrade –São Paulo/SP
Oswald de Andrade – São Paulo/SP

Vicente de Carvalho - Santos/SP  (onde faleceu)
Monteiro Lobato - Taubaté / SP

Guilherme de Almeida, São Paulo (onde viveu os últimos 20 anos)
Cassiano Ricardo, São José dos Campos/SP

Érico Veríssimo - Cruz Alta (RS).
Dalton Trevisan - Curitiba (PR)

Simões Lopes Neto - Pelotas (RS)

Escritores e Lugares



Especificações técnicas

1500 exemplares
Papel garda fosco – 250g
Formato fechado 300 x 230
Fotografias coloridas
120 páginas
Capa flexível

Plano de distribuição

Tiragem: 1500 exemplares 
Patrocinador: 150 exemplares 
Divulgação: 100 exemplares 
Beneficiários: 300 exemplares 
Venda: 950 exemplares



Ficha Técnica

Realização
Illumina Imagens e Memória Ltda
Pesquisa e textos – Luiz Ruffato
Fotografia – Márcia Zoet
Projeto gráfico – Marta Oliveira
Produção – Illumina Imagens e Memória
Tratamento de imagens e impressão – Ipsis gráfica e editora



Luiz Ruffato

Jornalista, a partir de 2003 passou a se dedicar exclusivamente à literatura. É consultor 
da Enciclopédia de Literatura Brasileira do Instituto Itaú Cultural e cronista semanal da 
edição Brasil do jornal El Pais. Em 2012 foi “distinguished writer in residence” na 
Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Ganhou os prêmios Machado de Assis 
(ABL), APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Jabuti e Casa de las Américas. 
Em 2016, recebeu o Prêmio Internacional Hermann Hesse, na Alemanha. Suas 
narrativas estão publicadas em jornais, revistas e antologias na Argentina, Uruguai, 
Colômbia, Cuba, México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, 
Finlândia, Suécia, Polônia, Croácia, Hungria, Angola, Líbano e Hong Kong.

Márcia Zoet

Jornalista formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Márcia trabalhou de 1982 
a 1999 nos principais jornais do País, como Folha de S Paulo, O Estado de S Paulo e O 
Globo. Fotografa desde os anos 1990 para o Museu da Pessoa, tendo participado com 
fotografias de mais de 10 livros produzidos pela instituição. É sócia da Illumina Imagens 
e Memória e coautora, com fotografias, das obras Imagens, Receitas e Ladainhas da 
Folia de Reis de Aiuruoca, Maracangalha, vida e obra de Silvia de Leon Chalreo e 
Vestígios da Memória - fotografias do patrimônio arquitetônico paulista, todos produzidos 
pela Illumina.

Biografias



Projeto aprovado na Lei Rouanet, artigo 18
(100% de isenção do IR, até 4%do imposto devido)

Contrapartidas comerciais

 Diamante Ouro Prata Apoio 

Texto institucional de apresentação Página 
inteira 

½ 
página 

¼ 
página 

não 

Inserção da logomarca na primeira página Tam. 
Grande 

Tam. 
médio 

Tam. 
pequeno 

Tam 
pequeno 

Inserção de logotipia no convite eletrônico para a 
inauguração 

Tam. 
Grande 

Tam. 
médio 

Tam. 
pequeno 

Tam. 
pequeno 

Exemplares para livre distribuição do 
patrocinador 

150 75 38 não 

Menção do patrocinador nas entrevistas dos 
protagonistas e realizadores à imprensa. 

sim sim não não 

Menção do patrocinador nos releases 
encaminhados pela assessoria de imprensa. 

sim sim não não 

O patrocinador poderá usar imagens do livro em 
seus produtos e em sua empresa, desde que 
acertados previamente os direitos autorais de uso 

de imagens e texto com os organizadores. 

sim sim sim não 

 



Valor total do projeto: R$ 364.514,85

Cotas Investimento 

Diamante R$ 364.514,85
Ouro R$ 182.257,42 
Prata R$ 91.128,71

Contato:

Illumina Imagens e Memória
fone 55 011 31206150

www.illumina.fot.br
Illumina@illumina.fot.br

Márcia Zoet - 11 996026026
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