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Uma festa de atrações
● A quinta-feira na Flip foi mais movimentada do que
eu esperava. Conversei com professores e alunos de
escolas de Paraty que encontrei pelas minhas andan-
ças. Conforme divulguei aqui na coluna, praticamen-
te todas as crianças da cidade se envolvem em ati-
vidades relacionadas à festa literária durante o ano
todo. E o resultado de tanto empenho eu pude con-
ferir assistindo a algumas apresentações no palco da
Flipinha. Bem organizadas e com belos cenários, es-
tavam lotadas e foram muito aplaudidas.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Outro momento divertido foi quando conheci um
grupo de jovens na FlipZona. Antenados em tudo,
têm a praça ao lado da Tenda do Telão como “point”.
É ali que se encontram para trocar ideias, observar o
movimento, paquerar. Eles também fazem trabalhos
relacionados à Flip durante o ano, como a produção
de vídeos, que apresentam na festa.

■ ■ ■ ■ ■ ■

A variedade de artistas na rua, que divulgam suas
obras com originalidade e desenvoltura, também me
chamou a atenção. Conheci dois escritores que abor-
davam o público. Um deles, autor de contos, divertiu
um time de crianças com uniformes de escola ao bra-
dar que deveriam pedir que suas professoras com-
prassem seu livro “para incentivar a leitura”. Desco-
bri também a história de Antonio Hermino do Nas-
cimento. Ele é pedreiro e participou de oficinas pro-
duzidas pelo projeto Mestres da Obra, que incentiva
a cultura entre os trabalhadores civis. Antonio foi
convidado para contar sua história na FlipZona.

■ ■ ■ ■ ■ ■

E, já que é preciso energia para tanta agitação, vale
destacar a gastronomia local. Como já esperava, o
que não falta são lugares charmosos para se comer,
beber, tomar um sorvete ou um cafezinho.

Não deixem de visitar o blog Mochilão do Livreiro,
em www.olivreiro.com.br/flip. Fiquem de olho tam-
bém no nosso Twitter, @olivreiro, e participem do
“Desafio Encontre a Camila”, em que o vencedor ga-
nha kits do Livreiro. Até breve!
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8a- Na festa literária,
brinde é livro grátis

Para divulgar obra, autores distribuem exemplares em pousadas
Divulgação

OS ESCRITORES
que participam

da coletânea de
contos “Amores
vagos”: leitura

grátis

Lívia Brandão

Enviada especial• PARATY

H
á 25 anos, enquanto o Brasil se
desvencilhava das amarras da
ditadura militar, o caminho de
sete escritores de 20 e poucos
anos se cruzou numa oficina li-
terária. Unidos num grupo, atra-
vessaram duas décadas e meia

motivados pelo interesse comum pelas letras.
Agora, resolveram celebrar suas bodas de prata
com um projeto ousado e generoso, que prima,
acima de tudo, pela liberdade de que os cida-
dãos comuns não desfrutavam na época em que
se conheceram. Com a coletânea de contos
“Amores vagos”, Alexandre Brandão, Cristina Za-
rur, Marilena Moraes, Miriam Mambrini, Nilma
Lacerda, Sônia Peçanha e Vânia Osório resolve-
ram adaptar para sua realidade a prática do bo-
okcrossing, que consiste em partilhar livros em
lugares públicos, muito comum na Europa, e es-
colheram a 8a- edição da Festa Literária Interna-
cional de Paraty para sediar o início das come-
morações por sua duradoura amizade.

Edições têm espaço para leitor anotar
Para isso, distribuíram gratuitamente 500

exemplares do livrinho de bolso pelos quar-
tos das pousadas mais populares da cidade.
Através de uma apresentação assinada a 14
mãos, eles estimulam aqueles que encontra-
rem um exemplar sobre a cama a lê-lo a passá-
lo adiante da maneira mais conveniente. Cada

edição possui um espaço para o registro de
quem pegou o livro, quando e onde leu — co-
mo aquelas fichas que controlam o tráfego
das boas e velhas bibliotecas.

— Há seis ou sete anos viajei para a Alemanha
e a Itália e, por coincidência, encontrei exempla-
res de livros de autores locais deixados no meu
quarto de hotel. Desde então, essa ideia ficou na
minha cabeça e resolvi levá-la ao grupo como
uma forma de divulgar nosso trabalho — explica
Miriam, autora de romances, contos e novelas e
ganhadora do prêmio Stanislaw Ponte Preta.

Custeado pelos próprios autores e lançado
sob o selo independente batizado de “Estilin-
gues”, “Amores vagos” tem, como o título su-
gere, o sentimento maior como tema central.
Depois da Flip, a ideia é distribuir os 2 mil exem-
plares restantes por feiras e eventos literários
Brasil afora e outros locais aparentemente pou-
co amigáveis para leituras mais profundas, co-
mo salas de espera de consultórios médicos.

— Quisemos dar o livro para apresentar nos-
so trabalho àqueles que já possuem o hábito da
leitura e temos a esperança de atingir não-lei-
tores. Por isso “Amores vagos” é gratuito —
conta Cristina, uma das mães do projeto, en-
dossado por escritores como Luiz Ruffato (que
participa de mesa na Casa da Cultura às 12h de
domingo), responsável pelo texto da orelha.

Caso a mira dos “estilingues que atiram livros”
seja certeira, a intenção é levar o selo à frente.

— Pretendemos, no próximo ano, lançar um
novo volume de contos, também unidos por um
tema, e distribuir da mesma maneira. ■

Camila Leporace


