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'História é literatura', diz Teixeira Coelho em
debate na Flip
Mesa também contou com a participação de Edney Silvestre e
Marcelo Ferroni.
Escritores debateram a ficção baseada em traumas políticohistóricos.
Do G1, em Paraty
imprimir

na Tenda dos Autores neste sábado (9), na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Mediada
por Claudiney Ferreira, a mesa teve como tema "Ficção entre escombros", que trata de romances
baseados em traumas político-históricos contemporâneos.
Para Teixeira, que é professor e atual curador do Masp, a história pode ser considerada um tipo de
literatura. "As versões da história, sejam elas escritas pelo sociólogo, pelo historiador ou pelo
escritor de ficção, se complementam. Os melhores historiadores são grandes literatos, pois são
quem melhor sabem contar uma história", declarou o autor.
saiba mais
• Sobremesa: G1 entrevista Edney Silvestre
• Veja a cobertura completa da Flip 2011
Ainda segundo o autor, que leu trechos de seu livro "O homem que vive - Uma jornada
sentimental", a veracidade dos fatos não é um dado objetivo. "Eu procuro a versão, e não a

13/07/2011

08:59:47

Página 1 de 4

verdade. Aprendi que a melhor coisa a se fazer é colocar a verdade em discussão. É um ponto
fundamental que sempre adotei".
O jornalista Edney Silvestre leu trechos de seu romance "A felicidade é fácil", que se passa nos
anos do governo Collor. Segundo o autor, um período de "terror" para os brasileiros. "Além do
desastre econômico protagonizado por aquela senhora que representava o presidente da república
(referência à então ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello), tivemos acrescidas à inflação
um nível de corrupção escancarada que ainda não se conhecia", disse o escritor em referência aos
"escombros", que batizou a mesa.
Silvestre acredita que mesmo os fatos ruins são necessários para que a história não seja esquecida.
"Devemos lembrar sim. É preciso. Os escombros têm essa função e devem permanecer. Ainda
lembro como fiquei horrorizado com o que acontecia na época. Vi muita gente abandonando o
Brasil em busca de sobrevivência. Eu preciso não esquecer disso".
Já o também jornalisra Marcelo Ferroni, que leu trechos de "Guerra de guerrilhas", o que definiu
como uma biografia ficcional de Che Guevara. Misturano fatos históricos com acontecimentos
reais, Ferroni contou que procurou "distorcer" a verdade.
"Ao mesmo tempo em que fiz muita pesquisa, comecei a inventar fatos, criar uma outra coisa em
cima da verdade. Passei então a recontar um período na ida do guerrilheiro do ponto de vista do
romance", revelou.
Links Patrocinados

Livros de História
Encontre o título que você procura na Editora Senac SP. Compre online.
www.editorasenacsp.com.br
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• Link http://glo.bo/okdNki
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• Aeronave cai no Recife e 16 morrem
Segundo bombeiros, queda ocorreu perto da Av. Boa Viagem. Avião explodiu, diz FAB.
• AO VIVO: siga a cobertura da Globo News sobre o acidente com o avião em Pernambuco
• VC NO G1: está no local do acidente? Mande vídeos, imagens ou relatos sobre o ocorrido
no Recife
• IMAGENS: veja galeria do acidente com avião nas proximidades da Avenida Boa Viagem
• PIB da China cresce 9,5% e mantém ritmo de 'pouso suave'
Economia do país teve leve desaceleração.
• Bovespa cai pelo sexto dia seguido
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