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Literatura alternativa é tema de mesa no Fórum das Letras de Ouro
Preto
Autores e editores falam sobre dificuldades para manter um produto. Idealizadores de
jornais e revistas lembram histórias de resistência.
Humberto Trajano Do G1 MG
imprimir

Rogerio-Pereira, do Jornal Rascunho
(Foto: Humberto Trajano\G1 MG)
O desafio de manter uma publicação alternativa foi apresentado na mesa “Literatura e resistência: publicações alternativas”, realizada nesta
quinta-feira (11), no Fórum das Letras de Ouro Preto, em Minas Gerais. O debate foi mediado pelo professor Fabrício Marques e teve a
participação de Rodrigo Garcia Lopes, da Revista Coyote; Rogério Pereira, do Jornal Rascunho e o angolano Jacques dos Santos, da Editora Chá
de Caxinde.
Os representantes das publicações brasileiras apresentaram duas formas da produção alternativa e independente. Rogério Pereira contou a árdua
batalha para a finalização e distribuição do “Jornal Rascunho”. Pereira afirmou que mantém o produto fora das leis de incentivo. Ele disse que
“prefere ficar longe deste jogo de poder, os critérios para seleção são estranhos e nebulosos e injustiças muito grande são criadas”.

Rodrigo Garcia Lopes, da Revista Coyote
(Foto: Humberto Trajano\G1 MG)
No contraponto, Rodrigo Garcia fez questão de ressaltar que a Revista Coyote só existe por causa das leis de incentivo. Ambos enfrentam
dificuldades para manter as publicações, mas se dizem realizados com o trabalho.
Pereira contou que já acumula R$ 100 mil em dívidas. Ele disse que tem a ajuda da família e de colaboradores na produção do “Jornal
Rascunho”. A mãe dele envelopa os exemplares para o envio. Rogério Pereira se lembrou de uma frase emblemática dita pela mãe, ao
compartilhar com a luta do filho para manter o jornal. Segundo o escritor, certa vez ela disse: “meu filho está na hora de você parar com isso e
arrumar um emprego”.
Acabar com a publicação também foi uma hipótese levantada por Rodrigo Garcia Lopes. Segundo ele, a Revista Coyote chegou a um ponto que
“ou acabamos ou aumentamos nossa estrutura”. Mas a resistência mantém o fôlego dos autores.
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Escritora angolana está em Ouro Preto acompanhou
a mesa de debates (Foto: Humberto Trajano/G1)
A escritora angolana Maria Manoela Cristina, que na literatura usa o pseudônimo Kanguimbo Ananaz, foi espectadora do debate. Ela definiu o
sentido da palavra resistência: “saber superar dificuldades, persistência, nunca ficar desanimado”.
A independência de Angola foi lembrada durante o debate. Comemorada no dia 11 de novembro, há 35 anos, o país africano se tornava
independente. Kanguinho contou que nesta quinta-feira há festa em todas as províncias do país. Os artistas vão para a rua neste dia, feriado
nacional em Angola, segundo a escritora.

Público participa do do debate
(Foto: Humberto Trajano\G1 MG)
O cônsul de Portugal em Belo Horizonte, André Bandeira, também estava presente como espectador. Bandeira defendeu que os produtores
independentes precisam agir como empresários. A participação dele gerou outro contraponto entre os escritores brasileiros. Rogério Pereira, do
Jornal Rascunho, fez questão de ressaltar seu espírito empreendedor. Rodrigo Garcia Lopes, da Revista Coyote, afirmou que ele e os dois sócios
não são bons empresários. Ele mostrou a revista e disse “não conseguimos nenhum anúncio para a nossa publicação”.
A mesa “Literatura: publicações alternativas” foi realizada no “Ciclo Bravo! de Jornalismo e Resistência e Literatura”. O projeto tem o objetivo
de concentrar, em um só espaço, as discussões sobre literatura e jornalismo. O encontro é realizado no Anexo do Museu da Inconfidência.
Amigos da Escola
Um grupo com 42 professores de Português e Literatura, de escolas municipais e estaduais de Belo Horizonte, esteve nesta quinta-feira (11) em
Ouro Preto, para participar do Fórum das Letras. A iniciativa faz parte do projeto Amigos da Escola. De acordo com a professora Mabel de Melo
Faleiro, é a quarta vez que educadores de escolas públicas de Belo Horizonte participam do Fórum.
Alguns professores seguiram para Mariana, para participar de uma oficina de leitura em voz alta e fluência. A atividade faz parte do “Fórum das
Letrinhas”.

Professores da rede pública participam do
Fórum das Letras (Foto: Humberto Trajano/G1)
Links Patrocinados
Livros com Descontos

Descontos de até 70% nas compras nas melhores Livrarias. Aproveite!
ClubeUrbano.GROUPON.com.br/Livros
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