JÚRI PORTUGAL TELECOM 2014
Os finalistas e vencedores do Prêmio Portugal
Telecom de Literatura 2014 foram decididos
por um Júri formado pela curadoracoordenadora e consultora literária da Portugal
Telecom, Selma Caetano, a escritora Cintia
Moscovitch (curadora de contos e crônicas), o
poeta Sérgio Medeiros (curador de poesia), o
crítico literário Lourival Holanda (curador de
romance), e pelos jurados eleitos pelo Júri
Inicial João Cezar de Castro Rocha, José Castello,
Leyla Perrone-Moisés, Luiz Costa Lima, Manuel
da Costa Pinto e Regina Zilberman
SELMA CAETANO (São Paulo, SP) – Curadora-coordenadora
Bacharel em Letras, graduada em Literatura Portuguesa
e Brasileira pela PUC-SP, com mestrado em Gestão
Cultural pela Universidade de Girona. É gestora e
produtora cultural.
Curadora do Prêmio Portugal
Telecom de Literatura desde 2004; idealizadora do
Instituto Carrefour, espaço cultural de literatura, cinema,
artes plásticas e fotografia, desde 2007; Curadora do III
Seminário Internacional Rumos Literatura de Crítica
Literária. Em 2013, organizou O livro das palavras,
conversas com vencedores do Prêmio Portugal Telecom,
de 2003 a 2012, em parceria com José Castello.
CINTIA MOSCOVICH (Porto Alegre, RS) – Curador de conto e crônica
Escritora, tradutora e jornalista, Cíntia Moscovich
publicou O reino das cebolas (1996); Duas iguais Manual de amores e equívocos assemelhados (1998);
Anotações durante o incêndio (2000); Arquitetura do
arco-íris (2004); Por que sou gorda, mamãe? (2006); o
romance infanto-juvenil Mais ou menos normal
(2007); e Essa coisa brilhante que é a chuva, vencedor
do Prêmio Portugal Telecom 2013 na categoria
conto/crônica.

LOURIVAL HOLANDA (Recife, Pernambuco) – Curador de romance
Poeta, filósofo e professor da Universidade Federal de
Pernambuco, Lourival Holanda publicou os ensaios
literários Fato e fábula (1999); Sob o signo do silêncio
(1992); Álvaro Lins: critico literário e cultural; O Espelho
Convexo: Literatura e Imaginário Social (2011). Em
2012, organizou o livro Trama de Um Cego Labirinto:
Ensaios de Literatura e Sociedade.

SÉRGIO MEDEIROS (Florianópolis, SC) – Curador de poesia
Poeta e professor de teoria literária na Universidade
Federal de Santa Catarina, Sérgio Medeiros é autor de
vários livros de poesia: Alongamento (2004); O sexo
vegetal (2009); Figurantes (2011); Totens (2012).
Traduziu, entre outros, o poema maia “Popol Vuh” e
publicou a antologia de mitos amazônicos Makunaíma
e Jurupari.

JOSÉ CASTELLO (Curitiba, Paraná) – Jurado
Jornalista e escritor, colunista do suplemento Prosa &
Verso, de O Globo, e do suplemento EU&, do jornal Valor
Econômico. Desde 2011, mantém no Globo On Line o
blog "A literatura na poltrona".
Autor de O Poeta da Paixão, Na cobertura de Rubem
Braga, O homem sem alma, Uma geografia poética,
Inventário das Sombras, Fantasma, entre outros.

JOÃO CEZAR DE CASTRO ROCHA (Rio de Janeiro, RJ) - Jurado
João Cezar de Castro Rocha é professor de literatura
comparada da UFRJ. Autor de Crítica literária: em busca do
tempo perdido, Exercícios críticos – leituras do contemporâneo,
O exílio do homem cordial, Literatura e cordialidade, entre
outros. Editor de mais de 20 livros, entre os quais a coleção de
contos de Machado de Assis.

LEYLA PERRONE-MOISÉS (São Paulo, SP) - Jurada
Professora titular de literatura francesa na USP, nos
últimos tempos foi professora na Sorbonne e na
Maison des Sciences de l'Homme de Paris. Autora de
O Novo Romance francês; Falência da crítica; Texto,
crítica, escritura; Fernando Pessoa: aquém do eu, além
do outro; Roland Barthes: o saber com sabor; As flores
da escrivaninha; Vinte luas; Vira e mexe, nacionalismo;
entre outros.
LUIZ COSTA LIMA (Rio de Janeiro, RJ) - Jurado
Luiz Costa Lima é professor emérito da PUC-RJ. Em
2004, recebeu da Alexander von Humboldt-Stiftung
(Alemanha) o prêmio de pesquisador estrangeiro do
ano, na área de humanidades. Em 2011, a
Universidade de Queensland (Austrália) realizou o
colóquio “Mimesis and culture”, dedicado à sua obra.
É autor de O controle do imaginário e a afirmação do
romance , A ficção e o poema, História. Ficção.
Literatura, entre outros.
MANUEL DA COSTA PINTO (São Paulo, SP) - Jurado
Manuel da Costa Pinto é entrevistador do programa
Roda Viva, da TV Cultura, na área de Literatura, editor
de Conteúdo e apresentador do Entrelinhas, e do
Metrópoles. Editor do Guia Folha e assina a coluna
Fique em Casa, ambos da Folha de S. Paulo.
É autor dos livros Albert Camus – Um Elogio do
Ensaio; Literatura Brasileira Hoje; Paisagens
Interiores e outros Ensaios.
REGINA ZILBERMAN (Porto Alegre, RS) - Jurada
Regina Zilberman é escritora e professora da UFRGS,
vinculada ao Setor de Literatura Portuguesa e LusoAfricanas, além de orientadora de mestrado e
doutorado, e uma das maiores especialistas em
literatura infanto-juvenil e História da Literatura.
Possui mais de vinte livros publicados e premiados
na área pedagógica e educacional.

