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E Deus Criou o Mundo... é o primeiro título infantil da escritora
petropolitana, pedagoga e produtora cultural, Catarina Maul, a
ganhar as páginas de um livro. Apesar da longa experiência
profissional com crianças de todas as faixas etárias
em diversos campos, o sonho de editar a história já
escrita há mais de 15 anos, só virou realidade em
2014, quando a parceria ideal aconteceu, afinal, as ilustrações dão
vida a uma história infantil e a comunhão entre a escritora e o ilustrador, para Catarina
Maul, é de extrema importância para o sucesso do projeto. Assim, dar essa missão ao
Rodrigo Santana CB, cujos desenhos ganham, pela primeira vez, as páginas de um livro
infantil, também não é obra do acaso. A parceria entre os dois artistas e o apoio e
admiração mútua já existem há algum tempo, gerando bons frutos e excelentes projetos.
Catarina Maul carrega na bagagem onze anos de atuação como professora de crianças e
adolescentes, antes de dedicar grande parte de sua carreira à Secretaria de Educação na
idealização e coordenação de projetos culturais voltados para alunos da Educação Infantil
até o Ensino Médio. Também tem no currículo, mais de 10 espetáculos teatrais infantis
montados, onde atuou na escrita do texto, na parceria da trilha musical e na produção
cultural. É chefe da Divisão de Atividades Culturais e Artísticas da Secretaria de
Educação, proprietária da empresa Bem Cultural Produções Artísticas e Comércio,
apresentadora do programa de TV Bem Cultural, na TV Vila Imperial, e presidente da
Academia Brasileira de Poesia – Casa Raul de Leoni. Rodrigo Santana CB fez o caminho
contrário. Artista plástico, designer gráfico, fotógrafo, descobriu no graffiti a sua maior
vocação profissional. Seus trabalhos vêm saltando, numa carreira meteórica, dos muros e
das ruas das cidades para espaços bem menos convencionais para a arte urbana, como
eventos de decoração, móveis de grifes famosas, telas, objetos, paredes de escolas,
eventos municipais. Apesar de capixaba, é na cidade de Petrópolis que escreve a sua
carreira profissional. Atua como professor no projeto Ciranda das Artes, ensinando graffiti
para crianças e adolescentes e como oficineiro em projetos de grandes instituições.
Esteve, em 2014, à convite, levando sua arte e sua identidade criativa para Barcelona,

participando de eventos e transmitindo suas técnicas. E Deus Criou o Mundo... é um texto
que fala de respeito, de responsabilidade com o meio ambiente, de solidariedade e do
mundo que queremos e que devemos ajudar a construir. Escrito em versos rimados, no
livro Catarina Maul se utiliza da poesia para sensibilizar crianças e adultos na missão de
reconstruir um mundo cada vez melhor.

Sobre a autora:
Catarina Maul nasceu em Petrópolis – RJ, onde reside e atua nas áreas de Pedagogia,
Literatura, Produção Cultural e Comunicação. Durante 11 anos esteve em sala de aula,
mas seu trabalho com crianças e jovens, desde o ano de 1998,

se dá através da

coordenação de projetos pedagógicos, literários, artísticos, idealizados e desenvolvidos
dentro da Secretaria Municipal de Educação. Ocupa a função de Chefe da Divisão de
Atividades Culturais e Artísticas do órgão.

Proprietária da empresa Bem Cultural

Produções Artísticas, há mais de 20 anos atua nas áreas de música, teatro, realização de
eventos literários, editoração de livros, entre outros. Na área da comunicação, apresenta,
desde 2011, na TV Vila Imperial, em Petrópolis, canal 19, o programa BEM CULTURAL.
Coordena os principais concursos de poesia realizados em Petrópolis e é presidente da
Academia Brasileira de Poesia – Casa de Raul de Leoni. Lançou

uma dezena de

antologias, participou de muitas outras, além de ter coordenado um livro sobre a História
do Samba e lançado dois somente de poesia:
Intensa e Intensa 2. Em 2016, lança o livro
com CD encartado, Contando e Cantando os
Sonhos de Dumont. Sua tarefa principal, mais
importante, mais valorosa é ser a mãe do
Erick.

Lançamentos e conversas com leitores ocorridos de 2014 a 2015:
Gypsy Bar Multicultural (Petrópolis – RJ)

Livraria Nobel – Itaipava (Petrópolis – RJ)
CLIM – Ciranda Literária de Macaé (Macaé – RJ)

I FELIPE – Festival Literário Petropolitano (Petrópolis – RJ)

1º de maio – Festa do Trabalhador – Parque Municipal de Petrópolis

Bienal Internacional do Livro do RJ

FLIVA – Feira Literária de Valença

Questões multidisciplinares envolvidas no texto do livro:
Criação do Mundo – de onde vivemos, para o que vivemos
Responsabilidade com o meio ambiente e demais seres vivos
Necessidade de todos para a melhoria do lugar onde vivemos
Solidariedade humana
Fé

Contação de história:
Mary de Paulla – atriz, diretora teatral, contadora de histórias, artesã, figurinista e
cenógrafa.

