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Festa literária em SP dá visibilidade a autores
negros

Flink-Sampa ocorre em novembro, no Memorial da América Latina

Por Rafael Zanvettor

Caros Amigos

Tendo como inspiração a tradicional festa literária de Paraty (Flip), no Rio de Janeiro, a Festa Literária Negra

(Flink-Sampa) conta com a participação de 25 escritores, na festa de artes, conhecimento e cultura negra que

ocorre de 15 a 17 de novembro, no Memorial da América Latina, na capital paulista. A festa terá lançamentos,

debates sobre literatura e trabalhos de autores negros, cujo patrono é o poeta Cruz e Sousa, introdutor do

Simbolismo no Brasil.

A organização do evento coincide com a Feira Literária de Frankfurt, na Alemanha, e as polêmicas levantadas

pelos autores brasileiros Paulo Lins e Luiz Ruffato, que questionaram o racismo da seleção de autores

convidados (entre 70 brasileiros, apenas um, o próprio Paulo Lins, é negro) e a desigualdade no Brasil. 

Confira abaixo a entrevista concedida à Caros Amigos pelo organizador e curador da Flink-Sampa, Uelinton

Farias Alves.

Caros Amigos - Da onde veio a ideia de realizar o festival? Quais as principais dificuldades para realizá-lo?

Uelinton Farias Alves - Primeiro não é um "festival", nesse sentido, mas uma Festa da Literatura. A ideia

surgiu como uma forma de preencher um vazio nessa área e ao mesmo tempo reposicionar, no âmbito da

cultura e do conhecimento, o Troféu Raça Negra, evento da Afrobras e da Faculdade Zumbi dos Palmares, de

grande sucesso e realizado há 11 edições, como uma espécie de Oscar da comunidade negra

brasileira. Quanto às dificuldades, são sempre as mesmas: falta absoluta de apoio instituicional, seja privado

ou público. O descrédito da população a todo evento de caráter social negro.

Qual o valor da iniciativa para o combate ao racismo no Brasil? Porque os escritores negros pouco

aparecem no cânone da literatura brasileira, e quando aparecem sofrem um "branqueamento", como foi o

caso de Machado de Assis, retratado como branco em uma propaganda da Caixa?

O valor da iniciativa visa a questão da quebra de invisibilidade do negro brasileiro; este é um ponto. O outro é

uma forma do Brasil olhar-se para si próprio, como se fosse uma instigação, uma provocação, uma

descoberta, como a revelação de um palimpsesto - algo que está sobre camadas sobre nós mesmos, e não

percebemos.

No caso dos escritores negros. Desde que o Brasil é Brasil que nós temos escritores negros. A sua

invisibilidade ou exclusão perpassa pela história do País, que demarca a população negra como uma

subcategoria, independente do seu valor ou não. Por exemplo, o caso do Machado de Assis. Com este caso,

aprendemos um pouco a abrir a boca, como fez Paulo Lins na Alemanha. No caso especificamente nosso,

nós fomos, desde o século 19, especialmente, um Pais de negros letrados e empreendedores. Desde o

primeiro romance escrito e publicado no Brasil ("O filho do pescador", de Teixeira e Sousa, homem negro) até

o simbolismo de Cruz e Sousa (poeta negro, nascido e criado numa região branca, Santa Catarina). São

apenas dois exemplos pontuais. Sempre fizemos a diferença, mas isso não basta para derrubarmos os

canhões do racismo e do preconceito.

O festival pretende se contrapor à iniciativa da feira de Frankfurt? De que modo?

Não pretendemos fazer nenhum contraponto. Mas, sem dúvida, mostramos para quem quer ver, ler e ouvir que

temos bons escritores negros, tipo exportação: Paulo Lins, Nei Lopes, Ana Maria Gonçalves, Conceição

Evaristo, Elisa Lucinda, Joel Rufino dos Santos, Éle Semog etc. Como tínhamos no passado: Gonçalves Dias,

Luis Delfino, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, José do Patrocínio etc.

Como você vê os discursos críticos dos escritores Luiz Ruffato e Paulo Lins, que abalaram a normalidade

da feira denunciando a desigualdade e o racismo?

Olha, são falas necessárias e proferidas no local certo. Não sei se realmente abalam, pois o mundo (e o

Brasil) é muito hipócrita. Mas entendo que deram uma sacudida no marasmo público oficial e nas pseudo-

autoridades de plantão. Mas ainda, acho que ajudou não só a mostrar escancaradamente o nosso racismo,

mas que, carreado a ele, uma panela formada pela grande mídia, por grandes editoras e uma burguesa

Você está aqui: Home  Cultura  Notícias  Festa literária em SP dá visibilidade a autores negros

Curtir 418 Enviar Share

CORREIO CAROS AMIGOS

Nome

Email *

Ok

GALERIA AMIGOS

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

17

+ Galerias 

Edições Anteriores - Para ler a edição
clique na capa desejada 
Post: 24.09.11 Leituras: 65027

SOPA e PIPA: o império contra-ataca 
Post: 31.05.12 Leituras: 38187

EDIÇÃO ESPECIAL EDUCAÇÃO 
Post: 22.03.12 Leituras: 34076

Justiça Federal reconhece fraude na privatização da
Vale 
Post: 11.06.13 Leituras: 20761

MAIS LIDAS MAIS RECENTES LINKS AMIGOS

Publicidade

ARTIGOS E DEBATES POLÍTICA ECONOMIA COTIDIANO CULTURA MOVIMENTOS ASSINE ANUNCIE DÊ SEU APOIO

Atualizado as 05:36:49 PM Últimas Notícias:17 10 2013 Procurar...PMs aprendem pouco sobre direitos humanos, aponta tenente co...

http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/3645-festival-de-literatura-negra?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=ja_teline_iv&link=4912ca8ce3a901a288412f4519f46ec7fac16133
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.carosamigos.com.br%2Findex%2Findex.php%2Fcultura%2Fnoticias%2F3645-festival-de-literatura-negra&text=Festa%20liter%C3%A1ria%20em%20SP%20d%C3%A1%20visibilidade%20a%20autores%20negros&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.carosamigos.com.br%2Findex%2Findex.php%2Fcultura%2Fnoticias%2F3645-festival-de-literatura-negra
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.carosamigos.com.br%2Findex%2Findex.php%2Fcultura%2Fnoticias%2F3645-festival-de-literatura-negra
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/3645-festival-de-literatura-negra
http://www.carosamigos.com.br/index/
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias
javascript: history.go(-1)
javascript:void(0);
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=887
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=886
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=885
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=884
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=883
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos/image?view=image&format=raw&type=img&id=882
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/galeria-amigos
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/184-revista/edicoes-anteriores/1683-edicoes-anteriores
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/184-revista/edicoes-anteriores/1683-edicoes-anteriores
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cotidiano/1148-sopa-e-pipa-o-imperio-contra-ataca
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cotidiano/1148-sopa-e-pipa-o-imperio-contra-ataca
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/184-revista/edicoes-anteriores/1688-edicao-especial-educacao
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/184-revista/edicoes-anteriores/1688-edicao-especial-educacao
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/economia/3305-justica-federal-reconhece-fraude-na-privatizacao-da-vale
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php
http://carosamigos.terra.com.br/index/
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/artigos-e-debates
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/politica
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/economia
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cotidiano
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/direto-dos-movimentos
http://lojacarosamigos.com.br/SubCategoria-Assinatura-30.aspx
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/anuncie
https://www.facebook.com/revistacarosamigos
https://twitter.com/carosamigos
http://carosamigos.terra.com.br/index/index.php/component/content/article/158-institucional/apoie/3473-assinante-apoiador
http://www.carosamigos.com.br/index/index.php/cotidiano/3642-com-as-pressoes-do-balanco-negativo-pm-avalia-propostas-para-reforma-interna


17/10/13 Caros Amigos - Festa literária em SP dá visibilidade a autores negros

www.carosamigos.com.br/index/index.php/cultura/noticias/3645-festival-de-literatura-negra 2/2

 

A Revista Caros Amigos é uma publicação mensal da Editora Casa Amarela.

Rua Paris, 856 Sumaré São Paulo SP CEP 01257-040

Fone: (11) 3123 6600 • Atendimento ao assinante: 11 3123-6606 - Fax.: 11 3123-6609

TRABALHE CONOSCO

 

Copyright © 2013 Caros Amigos. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por 

1000 caracteres

Enviar

JC omments

Tweet 4 0

medíocre que, mesmo sem valor, arrota competência e "patusqueira de nababo", para finalizar com um dito do

genial Emílio de Menezes.
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