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n a r r a t i v a

OS ENREDOS DE

PARATY

A Festa Literária Internacional de Paraty, além de um 
espaço cultural, é uma oportunidade para a visibilidade 
de questões políticas

Texto por Felipe Sakamoto
Design por Giulia Gamba
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E
la rodopia e canta as pala-
vras de ordem. “É ou não é 
piada de salão? Na cidade 
da Flip está faltando edu-
cação”. Usa um chapéu de 
cangaceiro com seu nome 
artístico estampado, colares 
de diversas cores, tipos e 
tamanhos, óculos escuro, 

indumentárias coloridas e, nas costas, 
um colete formado por diversos cordéis 
de sua autoria em parceria com seu 
marido. A professora de sociologia de 
48 anos, Marinalva Bezerra, conhecida 
como Querindina, acompanha o ato 
dos estudantes e professores das escolas 
municipais e estaduais de Paraty por 
melhorias na educação. Não somente 
sua voz e presença fazem parte de uma 
ação política, mas também sua poesia. 

Na época em que acontece a Feira 
Literária Internacional de Paraty, a Flip, 
um fluxo intenso de pessoas toma conta 
da cidade. Criado em 2003, o evento 
tem como objetivo ser uma manifes-
tação cultural, ao debater música, arte, 
ciência e literatura. A cada edição um 
autor brasileiro é homenageado, um 
modo de valorizar a língua portuguesa e 
as produções nacionais. 

“Há muita gente circulando, mas 
do ponto de vista do consumo, não 
vai muito bem. Isso é da conjuntura 
[econômica] atual ”, comenta o repre-
sentante comercial Fernando Rocha, 
de 54 anos, conhecido por Macambira, 
personagem que interpreta, referindo-
-se a situação econômica e política do 
país. “A crise acabou atingindo todo 
esse cenário e a gente percebe”.

Enquanto aguarda a volta da esposa, 
Macambira apresenta todas as produ-
ções do casal, dispostas em uma mureta 
de pedra, no centro histórico de Paraty. 
Ser diferente é normal, Bullying tô fora, Ho-
mofobia mata, são alguns dos títulos, den-
tre outros de temática infantil e social, de 
seus cordéis, gênero a que começaram a 
se dedicar a partir de 2003. É pela técnica 
da xilografia que a dupla também realiza 
as ilustrações. Macambira explica que 
seus três filhos não se envolvem com sua 
literatura, acusa a internet pela alienação 
dessa juventude e se explica parafrasean-
do Mário Quintana: “O verdadeiro anal-
fabeto é aquele que sabe ler, mas não lê”.

Incorporando sua personagem, o 
cordelista conta que “se pudesse, morava 
aqui”, olha para o céu limpo e ensolarado 
e para as pessoas à volta e diz: “Paraty tem 

essa coisa bucólica e nostálgica que inspi-
ra arte, literatura e poesia”. Há nove anos, 
ele e sua esposa viajam de Esperança, na 
Paraíba, para a Flip, aproveitando a visibi-
lidade do evento para divulgar os folhetos 
típicos do nordeste brasileiro. “Ana Cris-
tina Cruz Cesar é seu nome todinho, essa 
poetisa notável escrevia com carinho, era 
tradutora, além disso, professora. Estava 
sempre juntinho de quem queria a litera-
tura defender, a poesia divulgar”, esses são 
versos do casal paraibano, sobre a home-
nageada desta edição da Feira.

“Ô filho!”, diz Querindina que chega 
de encontro. Mesmo não me conhecen-
do, cumprimenta de maneira calorosa. 
Despeço-me da dupla para acompanhar 
os passos dos manifestantes, que se 
concentraram na praça da Matriz. Pedra 
por pedra, cerca de duzentas pessoas, 
de acordo com os organizadores, per-
correm as ruas do centro histórico da 
cidade. À frente, uma grande faixa preta 
com dizeres em branco “ato em defesa 
da escola pública” estendida por alunos 
e alunas que vestiam roupas pretas, sim-
bolizando o luto pela educação. Alguns 
jovens estão com medalhas improvi-
sadas com denúncias escritas, feitas 
com pratos de plástico e fitas azuis, no 
pescoço: “Assédio moral, 0% de reajuste 
salarial e violência injusta”. A aluna do 
terceiro colegial, Luana, de 16 anos, 
explica que em Angra dos Reis e em Pa-
raty três escolas foram ocupadas e que 
o governo do Rio de Janeiro, até então, 
não quis negociar. “Aproveitamos a Flip 
é uma feira que vem pessoas do mundo 
todo, para mostrar que o governo tem 
um descaso com a educação. Estou 
tendo aula, mas de poucos professores. 
Mesmo não estando em greve, existe 
uma carência de profissionais”. Depois 
de ser contactada para falar sobre o 
assunto, a Prefeitura da cidade não res-
pondeu até o fechamento desta edição.

Um menino com chapéu e luvas 
escuras, segura uma tocha olímpica 
feita de alumínio e saco plástico ama-
relo. O levante critica a realização dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 
de Janeiro em um momento de tantos 
problemas sociais. “Não vai ter tocha, vai 
ter luta”, é um dos cartazes entre outros 
como “medalha de ouro no sucateamen-

to da educação” e “me chama de Olím-
piada e investe na educação”. O grupo 
atravessa a ponte da rua do Comércio – 
cheia de bandeiras estampando os patro-
cinadores da Feira – com seus tambores 
e gritando “ocupa ponte!”. 

Os estudantes e professores cami-
nham em direção à tenda principal da 
festa, onde durante os dias 29 de junho 
até 3 de julho acontecem os painéis dos 
autores convidados. Os seguranças ten-
tam, sem êxito, impedir a continuidade 
do ato. A produção do evento pede para 
que eles se afastem da entrada, com re-
ceio que ocupassem a mesa Encontro da 
arte com a ciência, com os autores Arthur 
Japin e Guto Lacaz. O protesto já havia 
passado pela Pousada do Ouro, onde 
acontecia a palestra da vencedora do No-
bel de Literatura, Svetlana Aleksiévitch. 
Na coletiva de encerramento, a diretora 
da Casa Azul, empresa que produz o 
evento, Belita Cermelli, declarou que “era 
uma manifestação legítima, reuniu vozes 
que estão se expressando no Brasil. Mas 
gerou um ruído que interferia a fala de 
Svetlana. O que ela tinha para dizer era 

de interesse das pessoas que se manifes-
tavam. Não foi um alinhamento legal”.

Os manifestantes se mantêm na 
entrada cantando as palavras de ordem 
e estendendo as faixas e cartazes. “O 
professor é meu amigo, mexeu com ele 
mexeu comigo”. Além da pauta a favor 
da melhoria na educação, os docentes 
da região, que estão em greve há quatro 
meses, pedem pelos seus direitos. De 
acordo com a professora de História, 
Chrisna Bittencourt, do Colégio Esta-
dual Engenheiro Mário Moura Brasil 
do Amaral (CEMBRA) que se encontra 
ocupado pelos secundaristas, “são várias 
questões que se arrastam nos dez anos 
que dou aula. A greve dos professores 
está ligada à lei do um terço que não é 
cumprida. Essa garante que um terço da 
carga horária [dos professores] seja para 
planejamento fora do horário de aula, 
e o Estado não paga isso. Estamos sem 
reajuste há três anos”. E também alerta 
que as salas têm mais de quarenta alu-
nos, e por Paraty ser uma cidade cara de 
se viver, muitos profissionais que passam 
nos concursos públicos não conseguem 

se manter, assim algumas turmas não 
possuem três ou quatro matérias. 

O levante se redireciona para a pra-
ça da Matriz, onde acontece a Flipinha, 
uma ação de permanência voltada para 
as crianças, decorada com faixas de São 
João e uma tenda parecida com a de 
circo, com peças de teatro e voluntários 
que leem histórias infantis para os me-
nores. Existem outras ações espalhadas 
pela cidade como a FlipZona e Flip-
Mais, proporcionando um encontro 
com a arte, debate e performances cêni-
cas. Lá, eles se unirão aos movimentos 
feminista, LGBT, indígena e caiçara de 
Trindade para um ato em conjunto. É 
como Macambira diz: “A Flip para nós 
é uma grande oportunidade. Encontra-
mos de verdade uma porta aberta para 
o mundo nessa cidade”. 

Do cais a Trindade
Antes do sol do meio dia e próximo ao 
entardecer. Este é o horário dos pesca-
dores e de quem trabalha em escunas, 
que partem logo quando a maré abaixa e 
voltam antes que suba. O cais de Paraty é 
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Fernando e Marinalva divulgam seus cordéis 
anualmente na Flip

No cais, barcos levam os turistas para conhecer as ilhas da região de Paraty



25Setembro de 2016 | CÁSPER24 CÁSPER | Setembro de 2016

preenchido por diversas embarcações de 
todos as cores e nomes. Escuto o barulho 
do mar e do vento, enquanto comercian-
tes ofertam o passeio pelas praias. Esco-
lho o barco branco e azul, o Turbo II, que 
se lança ao mar. Olho para trás e vejo um 
retrato das montanhas, que me acom-
panham por qualquer canto de Paraty. 
Jonas, conhecido como Russo, aponta 
para as diversas ilhas e diz: “O dono da 
Havaianas é o proprietário dessa daí”. 
Trabalhando há vinte anos nos mares, 
o barqueiro conta que em Paraty ou se 
é pescador, ou se trabalha com turismo. 
O avô, pai e irmão seguiram o rumo da 
pesca. Russo só não continuou com a tra-
dição porque para ele a vida de pescador 
é difícil, “só se tiver um barco bom para ir 
longe” e completa dizendo que o esforço 
é grande para a baixa remuneração. 

Ao navegar pelo mar, também é 
possível conhecer a praia de Trindade, 
que atrai diversos turistas na época de 
alta temporada, mas a realidade do lugar, 
muitas vezes, não é vista pelos visitantes.

Há mais de quarenta anos, os caiça-
ras de Trindade lutam pela permanência 
em territórios que são ocupados há 
cinco gerações. Em 1970, a companhia 
Paraty Desenvolvimento Turístico, uma 
união entre duas multinacionais, a Bras-
can e a Agência de Desenvolvimento na 
América Latina (Adela), holding de 270 
multinacionais, alegou que era dona 
das terras. “Ela trouxe sessenta homens 
armados para coagir a comunidade, 
porque a ideia dela era construir um 
grande condomínio de luxo em Trinda-
de, fato que conseguiu realizar na praia 
de Laranjeiras”, conta o jornalista e trin-
dadeiro Davi Paiva, que entrou na causa 
porque sua mãe Maria Helena foi uma 
das lideranças do movimento.

A holding também queria construir 
um grande resort naquela década, mas 
a população resistiu. Os caiçaras, em 
conjunto com amigos que visitavam a 
comunidade, criaram o movimento de 
resistência Trindade para os Trinda-
deiros, e durante dez anos realizaram 

mutirões para construírem suas casas, 
que eram destruídas pelos tratores da 
companhia. Ela cerceou a comunidade 
de diversas maneiras: destruíram plan-
tações, compraram propriedades por 
preços baixos ou ofereciam outra cons-
trução em Ubatuba, onde as moradias 
não tinham água e nem luz. 

O jurista Sobral Pinto, conhecido 
por tentar impedir que Olga Bená-
rio fosse levada para a Alemanha no 
governo Vargas, abraçou a causa dos 
trindadeiros. A partir de então, a força 
do movimento começou a ter mais re-
levância, constata Paiva, que realizou o 
documentário Trindadeiros 30 anos de-
pois (2009). Em 1982, foi feito um acor-
do com a empresa em que se delimitou 
o território dos nativos. Atualmente, a 
Trindade Desenvolvimento Turístico 
(TDT) – que já teve diversos donos – 
não conseguiu realizar nenhum empre-
endimento, pois a legislação ambiental 
na área é bastante restritiva. Os policiais 
militares, conhecidos por jagunços 

“PARATY TEM ESSA COISA BUCÓLICA  
E NOSTÁLGICA QUE INSPIRA ARTE, 
LITERATURA E POESIA
Fernando Rocha, representante comercial

armados, ainda realizam a vigilância da 
terra para a empresa. “Alguns limites não 
são bem definidos, existe um atrito entre 
a comunidade com esses seguranças”.

Próximo à rua do Comércio, no 
centro da cidade, encontra-se uma 
tenda branca com uma faixa no topo 
“Trindade Vive Na Luta pelo Território 
Caiçara”. São expostas fotos da popu-
lação no século passado, artesanato 
local e um painel com notícias sobre 
a questão da especulação imobiliária 
e da violência policial. “Estamos aqui 
na Flip aproveitando a visibilidade do 
evento para criar um espaço cultural 
do povo de Trindade, uma realização 
da associação de moradores e dos cole-

tivos Trindade Vive e Mulheres na luta 
por Trindade, e fazer uma denúncia em 
relação à violência que está acontecen-
do”, explica Davi. Do lado esquerdo, 
um banner mostra a foto de um jovem 
vestido com uma camiseta azul de time 
de futebol. “Homenagem ao nosso filho 
da terra Jaison Caique Sampaio ‘Dão’”. 

No último dia 2 de junho, seguranças 
da TDT entraram na casa do jovem, lo-
calizada na área de lavouras da comuni-
dade, alegando que a família morava na 
propriedade da empresa e ameaçaram 
derrubar a residência para incorporar 
à terra da empresa. Jaison, de 23 anos, 
estava acompanhado de seu amigo. Eles 
pediram aos policiais que voltassem com 

um mandato judicial e, caso estivessem 
errados, sairiam da propriedade. Mas 
um policial militar de folga, a serviço da 
empresa, atirou em Dão, que não resistiu. 
Paiva, porta voz do movimento, conta 
que a população caiçara se organiza para 
que haja uma investigação mais apurada 
do crime, já que os policiais envolvidos 
estão soltos. Ele explica que os trin-
dadeiros querem o território deles de 
volta, pois acreditam que aquele espaço 
é de uso coletivo, tanto para o ambiente 
quanto destinado ao lazer.

As terras de Paraty
Às luzes das casas, os cantores de rua e 
o ambiente acolhedor tornam a noite de 
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FELIPE SAKAMOTO

Fotos do movimento de resistência do povo de Trindade

Índios Pataxós ocuparam a região, não demarcada pela Funai, próxima à Praia do Iriri
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Paraty romântica. A voz de cinco crian-
ças indígenas envergonhadas chama a 
atenção dos turistas, que tiram fotos 
do momento. Uma placa de papelão 
explica a situação: “Ajudem a tribo 
Guarani Mbya”. Ando pela rua Tenente 
Francisco Antônio, no centro histórico, 
marcada pela cultura indígena, tanto 
Guarani quanto Pataxó. Na esquina 
com o Largo do Rosário, famílias gua-
ranis estão sentadas no chão, a maioria 
são mulheres cuidando de crianças. Per-
gunto a uma senhora da mesma etnia o 
porquê do grande número de indígenas, 
ela responde que é preciso de dinheiro 
para viver. Quando questionada sobre 
a demarcação de terra, garante que está 
tudo certo. De acordo com a assessora 
de comunicação da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), Clarissa Tavares, no 
munícipio de Paraty existem duas terras 
indígenas regularizadas: Parati-Mirim 

e Guarani Araponga; e três em fase de 
estudos antropológicos.

“Nós não arredamos o pé de lá não”, 
afirma o índio Maiô. Há dois meses, 
alguns indígenas da etnia Pataxó ocupa-
ram a região próxima à praia do Iriri. “Em 
questão da Funai, que deveria nos auxi-
liar, no momento, não está dando. Ela 
diz que não fazemos parte do orçamento 
deles”, conta. A Fundação esclarece que 
recentemente teve conhecimento de in-
dígenas Pataxós Hã-Hã-Hãe, mas ainda 
não há uma demanda fundiária da etnia 
registrada na instituição. Ele explica o 
significado dos artesanatos, um instru-
mento que imita o canto dos pássaros, o 
chocalho que é usado nos rituais da tribo, 
dentre outros artefatos. 

Para elas: um outro lado
“A pessoa que invadiu a minha terra me 
cedeu esse espaço”, conta a comerciante 

São Paulo. Nós, moradores, não temos 
o mesmo acesso que os turistas. Aqui 
vivemos do turismo”. 

A Casa da Cultura, localizada no 
centro histórico, paralelamente à Flip 
está abrigando a intervenção A arte de-
las, que mostra o papel feminino nas ar-
tes. No dia 1 de julho, aconteceu a mesa 
Mulheres na literatura marginal, formada 
somente por autoras negras, como a 
assistente social Eloa Silva, a poeta Brisa 
de Souza, a pesquisadora Bianca Gon-
çalves e a escritora Conceição Evaristo. 
Durante o evento, uma mulher negra 
na plateia se levanta para fazer uma per-
gunta, mas antes, em crítica à curadoria 
da Flip, cita o nome de diversas autoras 
negras: Carolina Maria de Jesus, Bianca 
Santana, Ana Maria Gonçalves, Nina 
Rizzi, dentre outras, que não estavam 
sendo representadas no evento. A 14ª 
edição da Flip foi celebrada pelo recorde 
de representatividade feminina nos pai-

néis, dos 39 convidados, 17 são mulhe-
res – e nenhum deles negros. 

No show da banda As bahias e a Co-
zinha Mineira, que aconteceu no Sesc 
Paraty, as vocalistas Raquel Virgínia e 
Assucena Assucena, ambas mulheres 
transexuais, fazem uma pausa nas melo-
dias inspiradas nos discos de Gal Costa 
para falar sobre essa questão. Elencam 
as autoras negras e nordestinas do Bra-
sil e escancaram também a transfobia. 
De acordo com a ONG Transgender 
Europe, entre 2008 e 2014, cerca de 604 
pessoas transexuais e travestis morreram 
no Brasil: é o país com o maior número 
de assassinatos. Para a pesquisadora de 
autoras negras e estudante de Letras 
da Universidade de São Paulo, Bianca 
Gonçalves, “o discurso de gênero muitas 
vezes apaga outras diferenças como a 
questão racial”. Em reação à polêmica, 
Bianca e Eloa Silva, assistente social, es-
tão organizando um manifesto dirigido 

à organização da Flip exigindo que no 
próximo ano uma autora negra seja a ho-
menageada da edição. “Exatamente para 
eles fazerem o que não fazem, tencionar 
com uma produção hegemônica”. 

Como nos versos de Drummond, 
a festa acabou, a luz apagou, o povo 
sumiu. A Festa Literária Internacional 
de Paraty se encerrou no domingo. As 
críticas sobre a falta de assuntos políti-
cos e a questão da representatividade 
negra marcaram essa edição, mas não 
a cidade. A beleza do local destinada 
ao turista apaga questões mais impor-
tantes. O transporte público de Edilza. 
A terra dos caiçaras e dos indígenas. A 
educação e trabalho dos estudantes e 
professores. E a vida dos pescadores. 
A cidade está vazia em comparação 
aos dias anteriores. Ando pelas ruas do 
centro histórico ao entardecer, a maré 
sobe e as águas invadem as ruas. Paraty 
é Veneza. Para ti, viajante. 

Edilza Alves Nascimento. A ponte no 
centro da cidade une as margens do rio 
Perequê-Açu. Rente às águas, encon-
tram-se diversas barracas de bijuteria e 
artesanato. A mulher de 60 anos, cabelo 
grisalho e sorridente está sentada em sua 
cadeira e, sempre que passa alguma pes-
soa, chama para ver os colares, brincos e 
pulseiras que revende. 

Ela e a autora Tati Bernardi – que 
estava na mesa Mixórdia de temáticas 
junto ao escritor Ricardo Araújo Perei-
ra – dividem o prazer pela escrita. Em 
1992, Edilza conseguiu publicar o seu 
livro Confidências de uma mulher. “São 
relatos sobre a minha vida. É um livro 
que, para os padrões da época é muito 
forte, só que agora seria como uma car-
tilha para muitas mulheres e meninas”, 
define a escritora, da mesma forma que 
a obra Depois a louca sou eu, de Tati, que 
aborda a questão da ansiedade e o uso 
de remédios tarja-preta partindo de 
uma ótica pessoal. 

Após ter conseguido publicar seu 
livro, a paulistana viajou por diversas 
cidades para promover seu trabalho. Sua 
irmã acabou se mudando para Olinda, 
e a convidou para morarem juntas. En-
quanto divulgava sua obra, conheceu 
um jornalista italiano. “Quando ofereci o 
meu livro, ele sorriu e questionou como 
eu consegui produzir aquilo, pois naque-
la época era muito caro. Contei que me 
desfiz de tudo que tinha para lançá-lo”, 
conta. Eles se tornaram amigos, e Edilza 
acabou se apaixonando pelo homem que 
deixava seu livro na cabeceira da cama. 

Itinerante, a mulher mudou-se para 
Belo Horizonte e desistiu do que sentia 
pelo jornalista. Retomaram o contato, e 
ele ofereceu a ela um terreno em Paraty. 
Depois de tanta recusa, a escritora acei-
tou e se mudou para a cidade, mas logo 
depois sua terra foi invadida. Nessa épo-
ca, passou a ter problemas financeiros e, 
enquanto isso, cuidava de sua mãe, que 
sofria de Mal de Alzheimer. Recorreu a 
um representante que invadiu sua pro-
priedade e pediu uma quantia mínima 
pela venda da posse, a proposta foi acei-
ta. Hoje, a senhora vive afastada do cen-
tro, na estrada do Corisco, em uma casa 
sem número. Revela que Paraty carece 
de opções de transporte público. “Nós 
trabalhamos mais que as pessoas de 

Edilza Alves é autora do livro Confidências de uma mulher (1992)
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Na mesa Literatura e Feminismo, artistas reinvindicam a falta de representatividade de mulheres negras na Flip


