
Faça parte de um Clube de

Leitura para quem quer viajar

sem sair do lugar!



AO FAZER PARTE...
VOCÊ TERÁ:

Encontros a cada 15 dias feitos

virtualmente e ao vivo,

segundas-feiras, às 19h, para

explicação sobre o livro (até a

página previamente estipulada),

com a mediação do Francisco

Escorsim e discussão entre os

demais leitores.

Nestes encontros traremos mais

informações sobre o país, sua

cultura, história, período

histórico em que o livro se

passa e muitas outras

curiosidades, além de muito

conteúdo sobre o(a) autor(a),

estilo literário e outras obras.

Lista de livros (e destinos!) pelos

quais vamos viajar pela literatura ao

longo dos próximos meses* 

(*o valor não inclui os livros, que

devem ser adquiridos pelos próprios

participantes);



Depois de cada encontro,

acesso a uma curadoria de

conteúdos exclusiva para

quem quer se aprofundar no

país e/ou nos assuntos

abordados no livro, como dicas

de filmes, séries, livros,

reportagens, documentários;

Para cada destino, encontro

com pelo menos um convidado

especial (durante os encontros

virtuais) para falar mais sobre

o país, sua cultura ou outro

tema abordado no livro;

Os encontros são gravados

e ficam disponíveis para

quem quiser assistir depois;



Acesso a playlists musicais

criadas pela NomadRoots no

Spotify com músicas de

artistas dos destinos dos

livros que estão sendo lidos.

E muito mais!!! Surpresas que,

como são surpresas, não vamos

contar!



VAMOS LER JUNTOS?
ALGUNS DOS MOTIVOS PARA (RE)INCLUIR A LEITURA NA SUA VIDA

Ajuda a diminuir o estresse. 
Você sabia que a leitura diária por apenas seis
minutos ajuda a diminuir cerca de 68% os níveis
de estresse? Segundo o estudo, após o breve
período de tempo, os voluntários já tinham
queda na frequência cardíaca e conseguiam
relaxar os músculos do corpo.

Fortalece a criatividade 
Pesquisadores descobriram que pessoas
que leem livros de ficção têm mais
probabilidade de aceitar pensamentos
diferentes e entendem diferentes aspectos
de um mesmo assunto. O que significa que,
graças à leitura, as pessoas encontram
alternativas diferentes às questões do dia a
dia e são mais criativas no trabalho, nos
estudos e na vida.

1
Universidade de Sussex, Reino Unido 2

Universidade de Toronto, no Canadá



Desperta humanidade
Um estudo da New School, de Nova York,
mostra que quem lê ficção tem mais
empatia. Entender o estado mental de
outras pessoas é, segundo os
pesquisadores, uma habilidade importante
no aspecto social e faz com que as
pessoas se tornem mais humanas e aptas
a conviver melhor com o que é diferente
com harmonia.
 

3
New School, Nova York

4
Auxilia no conhecimento
profissional
Pesquisas recentes em neurociência sugerem que
você pode procurar soluções e habilidades
profissionais na biblioteca; ler ficção literária
ajuda as pessoas a desenvolver empatia,
criatividade e pensamento crítico. É uma maneira
eficaz de aprimorar a capacidade do cérebro de
manter a mente aberta durante o processamento
de informações, uma habilidade necessária para a
tomada de decisões eficaz.

Harvard Businness Review



QUEM SOMOS
 

A NomadRoots - Viagem e Conhecimento é uma produtora de
viagens de experiência e conhecimento, que promove encontros
e experiências para quem ama viajar. Por conta das conexões
criadas com parceiros pelo mundo, viagens já realizadas e pelo
conhecimento sobre os destinos, possuem grande bagagem
para levar experiências, histórias, aprendizados e conexões
com pessoas do mundo todo para dentro da casa das pessoas.
Em 2015 fundou o Clube de Leitura Volta ao Mundo Literária,
que hoje conta com 3 turmas presenciais em Curitiba e agora
em 2020 lança sua versão virtual!

NomadRoots - Viagem e Conhecimento



QUEM SOMOS
 

O Francisco Escorsim é o mediador de leitura do Clube de
Leitura Volta ao Mundo Literária desde o primeiro encontro,
há mais de 4 anos! É professor e escritor, trabalha com
educação da imaginação e formação do imaginário. Co-
criador do projeto Os Náufragos e colunista do jornal
Gazeta do Povo.

Francisco Escorsim
 



ROTEIRO
VEJA QUAIS SÃO OS PRIMEIROS DESTINOS E LIVROS POR
ONDE VIAJAREMOS NESSA VIAGEM LITERÁRIA*

País: Inglaterra
Livro: Orgulho e Preconceito

Autora: Jane Austen

País: Itália
Livro: O Nome da Rosa

Autor: Umberto Eco

País: Japão
Livro: Kyoto

Autor: Yasunari Kawabata

País: Rússia
Livro: Crime e Castigo

Autor: Fiódor Dostoiévski
Compre aqui Compre aqui Compre aqui Compre aqui

*os livros devem ser adquiridos pelos próprios participantes

1 2 3 4

https://amzn.to/2zDkWsx
https://amzn.to/36FGH6V
https://amzn.to/3dc8y1g
https://amzn.to/3evWNTI


Para cada encontro, combinamos previamente qual é o trecho do livro que

deve ser lido. Para o primeiro encontro, dia 08/06, segunda-feira, às 19h,

é para ler até o final do capítulo 15 do livro Orgulho e Preconceito da

Jane Austen!

No dia de cada encontro, você recebe um e-mail com o link de

inscrição para a sala de reunião do Zoom! Se não receber até às 17h do

dia do encontro (e não estiver no seu spam!) nos mande uma mensagem ou

um e-mail.

 

 

 

COMO FUNCIONA:



No encontro, compartilharemos nossas impressões, comentários e dúvidas

sobre o que lemos e o Francisco Escorsim, nosso mediador de leitura,

orientará nossa conversa e para enriquecer ainda mais o momento. 

Os encontros têm em média duração de 1h30, 2h. Em geral, temos entre 2

e 4 encontros por livro/destino (o cronograma está nos próximos slides); 

Para cada livro / destino, trazemos um convidado especial para

aprofundarmos em algum tema abordado durante a leitura. 

 

 

 

COMO FUNCIONA:



Os livros são criteriosamente escolhidos para trazer mais sobre a cultura do

país além de serem escritores renomados - dos clássicos à literatura

atual;

Não temos prazo para terminar esta viagem! Temos, literalmente, um

mundo inteiro pela frente!

 

 

 

COMO FUNCIONA:



OS ENCONTROS SÃO
VIRTUAIS E AO VIVO ÀS
SEGUNDAS-FEIRAS, DE 15
EM 15 DIAS, ÀS 19H, PELO
ZOOM!



ROTEIRO
DATAS DOS NOSSOS ENCONTROS:
Junho
08 de junho de 2020 - País: Inglaterra | Livro: Orgulho e Preconceito, de Jane Austen
22 de junho de 2020 - País: Inglaterra | Livro: Orgulho e Preconceito, de Jane Austen
 
Julho
06 de julho de 2020 - País: Inglaterra | Livro: Orgulho e Preconceito, de Jane Austen
20 de julho de 2020 - País: Itália | Livro: O Nome da Rosa, de Umberto Eco
 
Agosto
03 de agosto de 2020 - País: Itália | Livro: O Nome da Rosa, de Umberto Eco
17 de agosto de 2020 - País: Itália | Livro: O Nome da Rosa, de Umberto Eco
31 de agosto de 2020 - País: Japão | Livro: Kyoto, de Yasunari Kawabata



Setembro
14 de setembro de 2020 - País: Japão | Livro: Kyoto, de Yasunari Kawabata
28 de setembro de 2020 - País: Rússia | Livro: Crime e Castigo, de  Fiódor Dostoiévski
 
Outubro
12 de outubro de 2020* - País: Rússia | Livro: Crime e Castigo, de  Fiódor Dostoiévski
26 de outubro de 2020 - País: Rússia | Livro: Crime e Castigo, de  Fiódor Dostoiévski
*este encontro pode mudar de data em função do feriado. 
 
Novembro
09 de novembro de 2020 - País: Rússia | Livro: Crime e Castigo, de  Fiódor Dostoiévski
23 de novembro de 2020 - ainda a escolher (você vai decidir!!)
 
Dezembro
07 de dezembro de 2020 -  ainda a escolher (você vai decidir!!)
21 de dezembro de 2020 -  ainda a escolher (você vai decidir!!)



*o encontro do dia 12/10 pode mudar de data em função do feriado. 



... e as datas não acabam por aí! Que
venham os próximos anos também. A
viagem sempre continua. Afinal, temos,
literalmente, um mundo a descobrir!
 
 
Os viajantes literários são livres para embarcar 

e/ou desembarcar a qualquer momento e em qualquer

destino. 

 



R$59/MÊS*
 
*Gratuito para participantes do Clube Presencial, em Curitiba;
*Não há taxa de cancelamento;

VALORES

Assinatura: Mora em Curitiba 

e quer saber mais 

sobre o presencial?

Entre em contato 

conosco!



Após a confirmação do seu pagamento, enviaremos até 2
dias úteis um e-mail com todas as informações e

próximos passos!
 

Aguarde e fique de olho no seu e-mail 

(lembre-se de verificar seu SPAM também!)

 



Você já leu "Orgulho e Preconceito"
de Jane Austen ou algum dos outros

títulos?! Não tem problema! Alguns dos
nossos viajantes literários já nos

disseram:

"Já tinha lido esse livro antes, mas reler na
Volta Ao Mundo Literária parece até que
estou descobrindo um novo livro. Um outro
olhar sobre a mesma obra lida...."



Há mais de 4 anos a NomadRoots promove o Clube

de Leitura Presencial em Curitiba com mais de 50

livros lidos e muitas histórias e experiências na

bagagem da vida  e agora lança oficialmente este

Clube de Leitura Virtual Volta Ao Mundo Literária!

 
Que tal ser um dos primeiros a fazer parte
da primeira comunidade que se propõe a
viajar o mundo sem sair do lugar? Faça do
Clube de Leitura Virtual seu passaporte!



uma visita guiada pela Exposição do Man Ray, no Museu Oscar

Niemeyer, para conhecer mais sobre Paris dos anos 20, quando

lemos Paris é uma Festa do Hemingway;

uma aula sobre a história do Comunismo quando lemos Rússia

e Cuba;

uma conversa com um padre vietnamita que saiu do Vietnã

como refugiado durante a guerra e hoje vive no Brasil;

uma conversa sobre a Rússia com um dos filhos do Luís Carlos

Prestes, que viveu lá por 20 anos na época que o pai foi exilado; 

uma aula sobre a Antiga Pérsia com um especialista quando

lemos um livro sobre o Irã;

uma conversa diretamente da Islândia com uma guia que mora

lá;

muiiitas outras!

 

ALGUMAS DAS EXPERIÊNCIAS QUE JÁ
PROMOVEMOS EM ENCONTROS:



"Para mim funciona como uma terapia, tanto
pelo conteúdo como pela troca de ideias.
Sempre me acrescenta algo."

"Nossos encontros são um dos melhores momentos da minha
quinzena. Além disso, voltei a ler muito mais (dentro e fora do

Clube) depois que comecei a participar."

"O Clube me faz pensar em temas e aspectos da
vida que talvez passassem batidos dentro do

meu dia-a-dia. Faz olhar a vida com olhar mais
analítico e menos displicente. Me faz pensar no

que realmente significa ser humano."

ALGUNS DEPOIMENTOS DE QUEM
JÁ VIAJOU CONOSCO:



ALGUNS DEPOIMENTOS DE QUEM
JÁ VIAJOU CONOSCO:
"Amplia e diversifica conhecimento de outros países e suas culturas, contribui
para o aprendizado sobre literatura, melhora vocabulário e atua como uma
terapia quinzenal ao possibilitar debates e trocas de experiências com
pessoas com interesses comuns, como viagens, leituras e culturas."

"Sinto que é um momento onde escapo das redes sociais e
computador, e que uso minha cabeça para aprender mais sobre
a história do mundo. É uma oportunidade para ler clássicos que

provavelmente não iria atrás sozinha."

"Amplia o conhecimento de lugares que depois dos encontros passam a ser
familiar, essa é uma sensação maravilhosa."



EMBARQUE 
AUTORIZADO!

É novo inscrito? Clique aqui para garantir sua vaga!
É do Clube Presencial? Fala conosco no whatsapp :)

Qualquer dúvida, entre em contato conosco:
 

rafaella@nomadroots.com.br

+55 (41) 99236-7330                                             

https://forms.gle/aMxFWnq2UWvgTvrXA

