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Blog é escrito por correspondentes comunitários em sua maioria estudantes ou já formados em jornalismo, mas,
sobretudo, interessados em contar o que se passa na região em que moram, na periferia da Grande SP.

PERFIL COMPLETO

Mural

Escritores da periferia lançam primeira antologia virtual bilíngue
POR BLOG

Há mais de 15 anos a produção de literatura periférica de São Paulo tem se consolidado no cenário cultural da cidade com atividades que vão
desde os já tradicionais saraus, a feiras literárias e lançamentos de livros. E a partir de hoje, 17 de janeiro, um grupo de escritores lançarão a
primeira antologia virtual bilíngue do movimento.

“Letras e Becos – Literatura das Periferias de São Paulo” (Letters and Alleys – Literature from the outskirts of São
Paulo) é uma antologia em inglês e português que reúne escritos de nove escritoras e nove escritores, todos moradores de bairros das bordas
da cidade.

O portal é uma iniciativa conjunta do selo independente Elo da Corrente Edições, coordenado pelo poeta Michel Yakini, organizador do Sarau
Elo da Corrente, de Pirituba, zona noroeste de São Paulo, e da produtora Avangi Cultural. O projeto conta, ainda, com a parceria do professor
Vivaldo Santos, que coordenou um grupo de estudantes da Georgetown University (Estados Unidos) para a tradução dos textos para o inglês.

Segundo Michel, a ideia surgiu em 2015, após sua participação no V Colóquio Internacional de Literatura Brasileira Contemporânea, que
aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, quando o professor Vivaldo se interessou pela sua apresentação e a exibição do documentário “Da
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ponte pra lá – Sarauzando em Buenos Aires”, sobre a participação dos saraus de São Paulo na Feira do Livro de Buenos Aires de 2014, co-
produzido por Amanda Prado, da Avangi Cultural.

“A intenção é ampliar o acesso dessa literatura para um publico leitor de língua inglesa. A literatura das periferias de SP está há cerca de
quinze anos publicando antologias e obras autorais, mas poucos livros foram traduzidos para língua estrangeira. Além disso, a antologia é
bilíngue e poderá ser acessada pelo leitor brasileiro e pelos estrangeiros que estudam e pesquisam literatura brasileira em português”, explica
Michel.

Michel Yakini no sarau Elo da Corrente (arquivo pessoal)

A produtora Amanda reforça que o portal foi criado para ser mais um canal de comunicação entre pesquisadores, escritoras e escritores,
ampliando a circulação e o acesso a esta autoria. “Nosso desejo é contribuir com a tradução e difusão da produção literária das periferias de
São Paulo para o mundo”, afirma.

O portal divulga 36 textos de 18 autores, considerando a paridade de gênero – nove homens e nove mulheres. Fazem parte da antologia os
escritores Akins Kintê, Alessandro Buzo, Allan da Rosa, Binho, Débora Garcia, Dinha, Elizandra Souza, Fuzzil, Lids Ramos, Marco Pezão,
Michel Yakini, Priscila Obaci, Raquel Almeida, Sacolinha, Samanta Biotti, Sonia Bischain, Tula Pilar Ferreira e Walner Danziger.

“A produção literária nas periferias tem se mostrado efervescente, plural e muito qualificada, no entanto nós, autoras e autores, encontramos
uma dificuldade concreta no que se refere à publicação e distribuição da nossa produção. Acessar o público brasileiro já é um desafio, pois
trabalhamos com tiragens pequenas e pouca estrutura, imagina quando pensamos no mercado internacional. Por isso a produção da
antologia é louvável, pois abre caminho à essa possibilidade, ao disponibilizar textos traduzidos em um portal cujo acesso é gratuito”, acredita
Débora Garcia, uma das autoras da antologia, integrante do Sarau das Pretas e moradora de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

Além dos textos literários, no portal há um perfil disponível de cada um dos escritores e acesso ao blog do projeto, que reúne notícias
relacionadas à literatura e território. Segundo os organizadores, há a intenção de ampliar a antologia ao longo do ano com a tradução dos
textos para o espanhol e a inclusão de mais autores. Acesse o site da Antologia em www.literaturaperiferica.com 

 

Lívia Lima é correspondente de Artur Alvim 
livia.mural@gmail.com
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