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10 Anos do Circuito Offflip

Cinco dias de folia poético-prosáico-performático-
musical, em que uma série de lançamentos editoriais, 
mesas de debates e saraus foram envoltos pelos 
espontâneos offs acrobáticos e teatrais das ruas, 
encantando intensamente o turbilhão dos 25 mil 
visitantes que aportaram em Paraty para a farra 
literária da 12ª edição da Festa Literária Internacional 
de Paraty e dos 10 anos de Curto Circuito Off Flip 
2014. Pacata cidade com movimento de metrópole, 
atores, poetas, músicos nas ruas com lindos e exóticos 
recitais e performances, plateia móvel, extasiada com 
os surpreendentes curto-circuitos offs. 
Romances, cestos, documentos, cordel, flechas, 
biografias, apitos, cocadas, reflexões teóricas calor, 
sorrisos, poesias, fanzines, panfletos, crônicas, luzes, 
cores, reflexos de uma feliz cidade, em ritmo de festa 
literária, Paraty expôs toda a sua exuberância natural e 
de cartão postal, mas sem deixar de lado a discussão 
de temas fundamentais para uma vida comum, em 
acordo, despertando a consciência adormecida a 
respeito dos valores sócio-culturais um tanto 
relegados a segundo plano pela avalanche de 
'entretenimento pelo entretenimento' apenas.

Abertura e Circuito Pratos Literários Zezito 
Freire

"Assim como Jorge Amado está para a Bahia, quem 
quiser entender Paraty pode ler este autor, que 
imergirá no âmago da cultura e da história da 
cidade"." Tem gente que nasce para escrever poesia, 
ele é a própria poesia". Desta forma os escritores 
Ovídio Poli Júnior e Flávio de Araújo definiram o 
escritor paratiense Zezito Freire, homenageado deste 
ano do Circuito de Pratos Literários da Gastronomia 
Sustentável 2014 (em  sua 5ª edição) na abertura dos 
10 Anos do Circuito Offflip, que comemorou também 
os 70 Anos da Associação Comercial de Paraty –Acip. 
O evento aconteceu  no dia 30 de julho, na Câmara 
Municipal de Paraty, com levantamentos históricos 
do evento, exibição de vídeos da preparação dos 
Pratos Literários produzidos pelos chefs dos 
restaurantes participantes, degustação de pratos da 
Gastronomia Sustentável (produzidos pela 
Associação de Maricultores do Vale do Mambucaba, 
coordenado por Cida Cajuru) e de cachaças 
paratienses, cedidas pela Apacap. 

O escritor José Carlos de Oliveira Freire - Zezito 
Freire, não pode participar da abertura do evento, mas 
enviou uma mensagem: "Somos os guerreiros da arte 
e tudo que acontece de arte em Paraty é muito bom, é 
de uma riqueza muito grande, porque aqui não tem 
indústria, então a indústria é dos artistas, dos 
produtores e dos batalhadores por esta arte." A mais 
recente obra de Zezito Freire, "A muralha", foi 
lançada em junho de 2014, pelo Selo Offflip.  A 
abertura do evento foi coordenada por Lia Capovilla, 
com participação de Ovídio Poli Júnior, Flávio de 
Araújo, Maria Luiza de Faria e Gislana Peçanha, que 
apresentou os Pratos Literários e falou sobre o 
significado da Gastronomia Sustentável em Paraty. 
Nascida na 1ª edição da Flip. Também estiveram 
presentes a Secretária de Cultura , Cistína Maseda, 
Secretária de Cultura, Lúcio  Gama, Lorival Lino , 
Apacap e os vereadores Deilimar Barros e Luiz 
Cláudio Alcântara.

Dia 31-07-2014

"O homem da cabeça de papelão»
"No país que chamavam de Sol, apesar de chover, às 
vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome 
Antenor. Não era príncipe. Nem deputado. Nem rico. 
Nem jornalista. Absolutamente sem importância social. 
(...)
— Bolas! E eu que esqueci! A minha cabeça está ali há 
tempo... Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la 
vendido para o interior. Não posso ficar toda vida com 
uma cabeça de papelão! (...)"  Com este divertido e 
crítico texto do memorável escritor, jornalista, cronista, 
tradutor e teatrólogo carioca, João Paulo Emílio Coelho 
Barreto, o João do Rio, a trupe Comportamento Geral, 
de Piracicaba, com os atores/músicos Cadson dos 
Prazeres e Igor Curupira, fez uma também divertida 
intervenção em frente à base do Curto Circuito Off 
2014, na Câmara Municipal de Paraty, no segundo dia, 
do evento, desfiando sobre pés-de-moleques 
ensolarados o Projeto Utopia, desta vez em busca de 
uma cabeça de papelão há tempos esquecidas na mesa 
de um negociante.

Escuridão densa no Amapá durante ditadura 
deturpa mitologia regional
Do medo para o respeito, do temor para o tremor, a 
distorção do mito para o comunismo, assim a ditadura 
militar utilizou a mitologia amazônica, como a Matita 
Pereira, o Boto, o Saci, o Mapinguari, etc, como 
ferramenta de repressão no Amapá, nos anos de 
escuridão densa da nossa liberdade, criando um hiato na 
história deste estado, vilipendiando a dignidade 
humana do povo amapaense, de acordo com os 
comentários do Prof. Ms Benedito de Alcântara, em 
tarde de Café Literário. O professor disse que, nesse 
período, em que era criança, após às 18h, não podiam 
sair mais de casa, nem ir aos quintais - "territórios e hora 
sagrados" de Matita Pereira. Ele se lembra que um belo 
dia, um "comunista" se refugiou no quintal da sua casa. 
Então, os agentes militares chegaram rapidamente, 
ordenaram que fechassem todas as portas e ficassem 
dentro de casa. Em seguida, ouviu-se tiros próximo a 
uma árvore. "...na cabeça das crianças um tiro na árvore 
era dar um tiro no imaginário cultural da Amazônia, 
causando lesões, muitas vezes, irreversíveis. Com isso, 
atacaram a consciência coletiva", concluiu Benedito 
Alcântara, que faz parte, hoje, da Comissão da verdade, 
em busca de desmistificar a farsa mitológica - o 
"engasga-engasga" - implantada pela ditadura militar 
no Amapá. Ele disse ainda que a Comissão da Verdade 
trabalha para transformar a Fortaleza São José no 
Memorial da Verdade.

Tudo vai ficar da cor que você quiser
Com previsão de lançamento do documentário sobre 
Rodrigo de Souza Leão para 2015, a diretora Letícia 
Simões e o editor/montador Vinicius Nascimento 
fizeram exibições de fragmentos do vídeo para um 
público atento, na Câmara Municipal de Paraty, 
seguido de efervescente debate sobre as artísticas 
loucuras em família e a "loucura" deste inquieto 
multiartista, que transitava da poesia à fotografia, 
passando largamente pelo rock and roll, com a meta de 
se tornar um vocalista. Os fragmentos exibidos 
mostram momentos da família de Rodrigo de Souza 
Leão feliz em um sofá, tecendo comentários sobre o 
comportamento e a criatividade do seu ilustre e recluso 
membro, que raramente saía de casa, mas utilizava 
todos os elementos domésticos possíveis, bem como 

conversas telefônicas, etc, e familiares como base 
para suas aventuras literárias cinematográficas. 

HAI CAI Combat
Ainda na Câmara Municipal de Paraty, base do 
Circuito Off 2014, um batalhão de poetas, muitos dos 
quais oriundos de São Paulo, coordenados por Yassu 
Noguchi, 'poemou' intenso desafio, com recital de 
poemas autorais curtos. Denita Cotrin, Lucas, Jonas 
Matos, Mel Duarte, Jefferson Santana, Rogério Hai, 
Mateus Mineiro travaram um animado Haicai 
Combat. Após pontuação dos jurados, a semi final foi 
disputada por Jonas Worcman e Mateus Mineiro. A 
decisão final ficou por conta do poeta Daniel Michoni, 
que também fez a sua intervenção com sua poesia 
ostentação, com luxuosa participação dos poetas 
Emerson Alcalde e Mano Melo. O vencedor foi o 
poeta Jonas Worcman, o 'haijin' campeão dessa 
edição.

Neuzinha Brizola sem Mintchura: "Dormi 
princesa e acordei sapa»

Para fechar a noite do segundo dia do Curto Circ uito 
Offflip 2014, rolou o concentrado lançamento do livro 
biográfico "Neusinha Brizola, sem mintchura", de 
Fabio Fabrício Fabretti e Lucas Nobre, com 
apresentação da atriz Kátia D'Angelo, no restaurante 
Lima Bistrô.
Segundo os autores, firmados no compromisso com a 
verdade, atendendo a um pedido da própria biografa 
ainda em vida, de que sua biografia servisse para os 
que querem viver e alavancar a vida, mesmo que isso 
fosse o seu último escândalo, foram quatro anos de 
trabalho e muita pesquisa para darem vida a uma 
biografia que mostrasse uma Neuzinha Brizola 
brilhante como pessoa, aflorando o seu lado humano, 
da sua convivência com a família e amigos e não a 
Neuzinha vastamente explorada politicamente, com 
intuitos excusos de destruição do pai, Leonel Brizola.
Kátia D'Angelo foi um elemento chave na construção 
deste trabalho, por ter sido uma amiga presente na 
vida de Neuzinha Brizola, nos momentos de altas e 
baixas, que passou por situações constrangedoras, 
como quando voltava em um helicópetero oficial, 
com os netos de Brizola e o ex-namorado da cantora, 
Fernando Vannuci, da Ilha de Brocoió e, foram 
detidos pela Polícia Federal, ao pousarem no heliporto 
d a  L a g o a .  S e g u n d o  e l a ,  t e r i a  s i d o  u m a 
articulação/armação da mídia com intuitos de 
denegrir o ex-governador do Rio. Para ela, Neuzinha 
disse que dormiu princesa e acordou sapa, por ocasião 
do exílio do pai (e da família).
Durante quase uma hora houve intenso e interessante 
debate, em que foram levantadas várias questões de 
conflitos, como "geração trash", "geração saúde" 
(anos 80/90), politizadas e alienadas, com destaque 
para um certo vácuo que se observa atualmente, em 
que, apesar do acesso à correnteza oceânica de 
informações, via web, paira no ar um marasmo de 
irreverências como a "montanha russa" da vida de 
Neuzinha Brizola. Os autores disseram que ser 
biógrafos sem ser chapa branca, é possível, quando se 
assume o compromisso com a verdade e não com o 
sensasionalismo.

Dia 01-08-2014

Café Literário
Aqui discutiu-se uma questão crucial para o autor: 

Lia Capovila, Ovídio Poli Júnior, Flávio de Araújo, Gislana Peçanha, Cida Cajuru,  Zezito Freire e Maria Luiza de Faria 
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direitos autorais, passando por reveses das ditaduras 
latinas influenciadas pelos EUA, novela, livros, sessão 
de autógrafos, etc, ficando a animação pelo acalorado 
debate Futebol e Literatura,  entre diversos 
apaixonados naipes futebolísticos, mediado por Ovídio 
Poli Júnior, no Clube dos Autores.

Beco de Escritores 
Hoje composto essencialmente por mulheres (Angela 
Senra, Danielle Cotrim, Adriana Calabró, Nina Ferraz, 
Lidia Izecson, Dani Tavares, Patrícia Cardozo Paula 
Marina, Giovanna Vilela), o grupo Beco dos Escritores 
realizou na Câmara Municipal de Paraty brilhante 
performance poético-prosaica, colocando no cardápio 
de leituras e debates "Partidas, ausências, rupturas, 
despedidas" (título de livro do grupo ainda inédito), 
com participação da escritora Telma Guedes, do 
psiquiatra e escritor Osvaldo Alabarse, Aline Morais, 
entre outros. 
A convidada Telma Guedes falou da sua experiência 
como escritora de telenovelas e do seu início, inspirada 
por um pinto de Clarice Lispector. Osvaldo Alabarse 
comentou a sua experiência em uma missão dos 
Médicos sem Fronteiras no Iraque, e de como sua 
poesia e escrita foi influenciada por duas adolescentes 
que se imolaram para suicidar-se, por não terem opção 
de escolha na vida pelo fato de serem mulheres, o que o 
levou a escrever o livro "Um divã no campo de 
batalha". Aline Morais leu um poema do seu livro 
"Olho dágua"

"Irado" - Cláudio Carvalho 
Em noite de recitais e lançamentos, o escritor, poeta, 
professor Cláudio Carvalho fez o pré-lançamento do 
seu mais recente livro: "Irado", no qual retrata os 
indignados, os contrários, os que se sentem 
deserdados, a partir dos recentes movimentos de 
protestos nas ruas, convocados por redes sociais, que 
culminou com cerca de um milhão de pessoas pelas 
avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, na cidade do 
Rio de Janeiro em 2013. O evento aconteceu no Lima 
Bistrô, com recital e sessão de autógrafos.

Poematrix - Tavinho Paes
Gastronomic ART JAM. Knoklubb VJ.DJ MIX, 
Spokenpoetry Aive, Indie Books Bazar, assim foi a 
louca noite Poematrix do não menos exdrúxulo poeta 
multiartista Tavinho Paes, no La Luna Bistrô de Praia, 
num recital adornado por projeção de imagens fixas e 
móveis, como num cinema mudo, tipo Odeon, 
permeado pelo piano de um não menos excêntrico e 
ímpar Ernesto Nazareth.
Além das poesias, performáticas improvisações lírico-
poéticao-musicais do anfitrião, somou-se as mais 
inusitadas e luxuosas presenças/participações de gente 
do naipe  do cineasta Maurice Capovilla, dos poetas 
Everaldo Soares, Jamil Damous, Mano Melo, grupo 
Beco de Escritores, Domingos Oliveira, Dinho Silva, 
entre outros, fechando esta noite literária na praia do 
Jabaquara.

Dia 02-08-14

Resultados do Refletir Brasil 2014 - Bem Viver - O 
Resgate da Feliz Cidade 
O Grupo Oca Brasil apresentou sua proposta, a 
metodologia do encontro e os resultados alcançados, o 
Manifesto Refletir Brasil 2014, com exibição de vídeos 
sobre o evento, sobre a pesquisa a respeito dos anseios 
populares, especialmente dos jovens e lançou a 
publicação "Refletir Brasil - Construindo uma 
identidade contemporânea" dos organizadores Isis de 
Palma, José Domingos Vasconcelos e Oriana Monarca 
White, em parceria com o IED - Instituto Europeu de 
Design com participação da historiadora Marina de 
Mello, autora do livro Paraty a Cidade e as Festas e 
Victor Megido, do IED.

Isis de Palmafalou sobre a proposta do Grupo Oca, 

sobre reflexos do evento de 2013 e do Refletir Brasil 
2014 em  busca do resgate dos valores da simplicidade 
e da alegria, sem perder o senso crítico aguçado jamais. 
Lia Capovilla falou do seu contato com o livro
"Paraty, a Cidade e as Festas" que a motivou a sugerir o 
nome de Marina de Mello para o Refletir Brasil 2014 e, 
por incompatibilidade de agendas, elaborou um vídeo 
com o depoimento da historiadora, que foi apresentado 
no evento em abril e também na Câmara Municipal.

             "Paraty, a Cidade e as Festas»
Marina de Mello comentou como Paraty com suas 
manifestações sócio-culturais, suas festas a encantou 
levando-a uma minuciosa análise desta realidade, de 
uma identidade que se alimenta do tradicional e da 
antropofagização do que vem de fora, da novidade, um 
laboratório de experiências, o que a torna uma cidade 
mais bem resolvida do que outras, que resultou no livro 
"Paraty, a Cidade e as Festas".  Realidade cultural esta,  
com sua abertura, acolhimento, charme das pessoas, 
que também é uma faca de dois gumes, pois, por não 
ser restrita à sua população, se dá uma voracidade 
predadora, com gente demais, muitas vezes 
confundindo o cultural com entretenimento, afirmou.  
Para ela esse acesso tem que ser planejado, para que 
haja respeito pelas especificidades e diferenças, um 
laboratório de experiências em que não interesse 
apenas o lucro, mas a cultura; e que as soluções para os 
conflitos só serão possíveis com a educação, sendo 
urgente o resgate das responsabilidades: pública, de 
cada um, das organizações não governamentais.
                       Pesquisa e comentários
Oriana White apresentou a pesquisa inédita, realizada 
pelo Instituto C.P.M, Research com colaboração do 
Quanti – Pesquisas de Mercado sobre  o significado de 
uma Feliz Cidade (tema do encontro. Qustões: O que 
resgatar do passado? O que modificar hoje? O que é 
uma feliz cidade? O que pensam os jovens? A surpresa 
veio dos jovens. Da  pirâmide de eventos e 
necessidades que apareceram nas respostas sobressaiu-
se no topo a Cultura - a arte nas ruas, a ocupação do 
espaço público, seguida por Segurança e pelo 
Respeito, ou seja, a motivação para se destravancar as 
cidades está no resgate da cultura no topo e  mudanças 
na base, na sobrevivência. 
José Domingos Vasconcelos disse que: a sociedade 
vive um mal estar, devido à exposição dos extremos da 
humanidade, ocasionada pela comunicação ágil, 
através da internet; o Brasil está fragmentado em 
vários pedaços com as forças democráticas em 
movimento pendular; a classe política hoje vive uma 
disputa política focada apenas na luta pelo poder; 
existem contradições novas, limitações novas 
provocando o surgimento de novas necessidades; é 
necessário aparecer novas reflexões e temos que 
questionar quanto à definição que fazem de nós 
brasileiros.
Maurício Capovilla comentou a violência do cinema 
de ação com agressões generalizadas, perseguições, 
mau-caratismo tornando-se heroísmo, tiros, 
assassinatos, etc (modelo americano, hoje copiado por 
quase todos em todos os lugares), violência que entra 
em nossas casas, nossas vidas, nossas crianças, 
gerando monstrinhos, como recente caso de um garoto 
que assassinou uma professora, como se fosse um ato 
normal.  Disse que estamos perdendo nossa 
língua/linguagem, pois americanos estão ensinando 
crianças brasileiras a produzirem seriados, com o 
conceito do cinema americano. Por esta razão 
Capovilla está propondo uma Escola Livre de Artes 
com foco no Cinema em Paraty, para valorizar a 
produção cinematográfica e a cultura local.
Victor Megido teceu rápido histórico sobre o Instituto 
Europeu de Desing - IED, afirmando que hoje 
Designer é um filósofo e arquiteto e que as construções 
residenciais, cada vez mais terão necessidade da 
intervenção desse profissional, pois é preciso pensar 
não só no prédio, mas nas pessoas que vão ocupá-lo. 
Falou que o livro "Refletir Brasil - Construindo uma 

identidade contemporânea" foi trabalhado por alunos 
do IED, dentro de concepção de sustentabilidade do 
instituto.

“ O guardador de abismos"  e "Toninho, o poeta 
A-Ventura”
Essa noite animada de Paraty teve alguns eventos 
especiais, como o lançamento dos livros "O 
guardador de abismos" de Antonio Ventura e 
"Toninho, o poeta A-Ventura" do autor mirim (10 
anos) Antonio P. Ventura, na Câmara Municipal, 
regada a um coquetel, coordenado pela chef Cida 
Cajuru, com quitutes da Gastronomia Sustentável.  
Antônio Ventura se disse honrado pela sua segunda 
participação no evento e, agora, com a participação do 
filho estreando no mundo literário. A Off Flip, para 
ele tem importância capital porque já é um 
movimento consolidado. O poeta Toninho Ventura 
disse que sentiu-se gratificado por estar participando 
desta importante data: dez anos da Off Flip, Recitou 
seu poema: “Às vezes meu coração entristece, 
escurece / Mas quando olho pela janela / Volto a ficar 
feliz. / Com o sol à minha vista / Renasço das cinzas 
como Fênix / Ergo minhas asas / E vou pelo mundo 
infinito. / Quando o sol se põe,  / me transformo em 
padra lisa / Como estátua que apenas vigia. /Até o 
nascer do sol / Minha forma de estátua madruga.

Sarau Picareta Cultural
Atrás da Igreja Matriz aconteceu o Sarau Picareta 
Cultural, coordenado pelo poeta Caio Camacho, com 
a participação de irrevetentes poetas e performers de 
todos os cantos do Brasil e de algumas partes do 
mundo, entre eles o criativo Leo Gonçalves, de 
Minas.

Prêmio Off Flip de Literatura
Em disputada noite de expectativas em um espaço 
superlotado de alegres leitores, escritores e poetas 
foram revelados os vencedores do Prêmio Off Flip de 
Literatura 2014, coordenado por Ovídio Poli Júnior, 
com especial participação do poeta Flávio de Araújo e 
comentários dos jurados Whisner Fraga e Maurício 
Melo Júnior, Guiomar de Garammont e Lúcia 
Bettencourt.

CONTO
1º lugar - Imagens laribínticas do perder-se
Éder Rodrigues (Belo Horizonte/MG)
2º lugar - Bruno Schulz conduz um cavalo
Leda Cartum (São Paulo/SP)
3º lugar - Nó górdio, o dia em que enganamos a morte
Vanessa Regina Ribeiro Rodrigues (Porto/Portugal)
4º lugar - Sertão como(u)vido
Maria Beatriz del Peloso Ramos (Maricá/RJ)

POESIA
1º lugar - O mundo visto pelo buraco da fechadura
Vinicius Rivas Alves (Botucatu/SP)
2º lugar – Metáfora
Francisco Perna Filho (Palmas/TO)
3º lugar - Natureza-morta com brócolis
Maria Luíza Mendes Furia (São Paulo/SP)
4º lugar - Medo da morte
Helton Timoteo da Silva (Rio de Janeiro/RJ)

LITERATURA INFANTO-JUVENIL
1º lugar – Ajelasmicrim
Tereza Cristina Malcher Campitelli (Rio de 
Janeiro/RJ)
2º lugar – Andurá
Lucas de Oliveira Benetti (Osasco/SP)
3º lugar – Bordado de pirilampos
Hélen Queiroz (Rio de Janeiro/RJ)
3º lugar – Foi ele
Leila Gasperazzo Ignatius Grassi (São José dos 
Campos/SP)
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Dia 03-08-14
O último dia Curto Circuito Off Flip 2014 foi permeado 
por: uma roda de conversa do respeitado líder indígena 
Yanomami (convidado para falar numa mesa da FLIP 
junto com a fotografa Claudia Andujar) com as 
lideranças Guarani da Região; mesa de debates sobre 
Conteúdo na Era Digital, com o cineasta Maurice 
Capovilla, Rodrigo Camargo (ANCINE) Nena Gama 
(educadora, roteirista) Alfredo Malevy (Secr. Adj. de 
Cutlura da cidade de São Paulo), mediados por Newton 
Cannito, com intervenções de Thelma Guedes 
(idealizadores da Casa do Autor Roteirista).
O encerramento do Curto Circuito Offflip 2014 - 10 
Anos aconteceu no Lima Bistrô com poético show do 
cantor e compositor Felipe Guaraná e banda, um dos 
novos e expressivos representantes da Música Popular 
Brasileira em Paraty, numa confraternização com 
composições próprias e clássicos da MPB, animando a 
moçada e veteranos, como o cineasta Maurício 
Capovilla a se esbaldar em passos de samba e frevo, 
sem medo de ser feliz.

                  Conteúdo na Era Digital 
“...A cibernética: uma utopia realizável...”, defendeu o 
cineasta Maurice Capovilla, na mesa “Conteúdo na Era 
Digital”, organizada pelo Curto Circuito Offlip 2014 – 
10 Anos na casa do Autor Roteirista, mesa composta 
por Capovilla, Rodrigo Camargo (ANCINE) Nena 
Gama (educadora, roteirista) Alfredo Malevy (Secr. 
Adj. de Cutlura da cidade de São Paulo), mediados por 
Newton Cannito, com intervenções de Thelma Guedes 
(mentores deste espaço).
Lia Capovilla abriu o evento, esclarecendo que este, 
entre outros debates, tem o objetivo de colocar na mesa 
de discussões a conquista de um canal digital 
(restabelecimento da TV Eco) comunitário, educativo e 
auto-sustentável, bem como a construção de uma 
escola de arte livre, com foco na linguagem 
audiovisual, para que cada comunidade possa gerar o 
seu próprio conteúdo, fortalecendo a sua identidade 
cultural e sua cidadania e, para isso, conta com a 
parceria da Prefeitura Municipal de Paraty, que já 
entrou com pedido, junto ao Governo Federal, para 
outorga do canal de TV digital comunitária para o 
município. Newton Canito falou do propósito da casa 
do autor Roteirista e convidou os palestrantes para a 
mesa. 
Nena Gama traçou um rápido histórico da TV Eco, das 
dificuldades de formar uma equipe capacitada, vencer a 
burocracia de legalização, etc, e do seu envolvimento, 

ainda professora, que posteriormente abandonou o 
magistério e mergulhou no projeto. Para ela esse canal de 
televisão digital deve ser usado como instrumento de 
educação e não só de entretenimento.
               Como concretizar nossa utopia?
Para Maurice Capovilla, É preciso encontrar o caminho 
de algo que já está aí há alguns anos: a cibernética, uma 
utopia realizável, mas temos que trabalhar para isso". 
Citando o cineasta, documentarista e jornalista russo 
Dziga Vertov, falou que Paraty precisa de um “Cinema-
Olho” atualizado, ou seja, a captação da realidade 
através do vídeo, aberta à participação popular, com 
interação e qualificação da cidadania, um cinema dos 
olhares, a cidade vista por vários ângulos, o que remete à 
construção de uma escola digital de arte, livre, com o 
conceito do aprender fazendo.
O cineasta disse que o projeto já está nas cabeças, mas 
também nas ações, que já estamos dentro desse futuro, 
sem identificá-lo, o trabalho do coletivo de manipular 
um processo de informação digital; Paraty já tem 
tecnologia, precisa agora sair do gueto, encontrar o 
modelo, pois o conhecimento só acontece nas inter-
relações. Citou a película "Tire Dié", do italiano 
Fernando Birri (1958), como o inaugurador da 
linguagem do cinema documental, na Escola de Santa 
Fé, na Argentina, com sua famosa frase sobre a utopia, 
que serve para “caminar”; falou da escola de Cuba 
(1968) para reafirmar a proposta da escola de Paraty, 
com o conceito do aprender fazendo. Pegando esse mote, 
observou que já temos a nossa utopia e perguntou a 
Rodrigo Camargo (Ancine):  como caminhar 
concretamente para ela?
           Produção e programação de conteúdos
Rodrigo Camargo disse que existem vários caminhos, 
conjuntura favorável, com novas ações e novo modelo 
de edital de captação para produção, exibição e 
desenvolvimento de projetos para várias linhas de 
produção, que envolve laboratório de roteiro, linhas de 
TV do campo público (comunitária, educativa, cultural e 
universitária) do Programa Brasil de Todas as Telas, que 
tem como meta transformar o Brasil em um centro 
relevante de produção e programação de conteúdos 
audiovisuais. A produção de conteúdo para as TVs do 
campo público contemplará 170 TVs, 100 obras com 200 
horas de programação, tendo disponível R$ 60 milhões 
para a formação de um estoque de conteúdo para 2015; 
disse que objetiva-se ampliar regiões e a capilarização 
nos estados, aumentando a capacidade de produção e do 
aprender. 
Thelma Guedes, disse que também havia pensado no 
Cine-Olho, de Vertov na esperança de que essa 
capilarização não signifique o fazer “qualquer” T V. 
Retomando o questionamento de Capovilla, Rodrigo 
ressaltou a importância do desejo da comunidade na 
retomada da TV Eco, reiterando que o Programa não tem 
linha direta para escola, mas visa o tripé Formação, 
Produção e Exibição/Difusão, que não é nada fácil, 
demora um pouco, mas é possível e é preciso trabalhar e 
estimular para que TV volte no curto prazo possível.
Paulo Lins disse que é preciso preparar o Brasil 
melhorar a produção cultural para quem queira fazer e 
que a chama não se apague. Newton Cannito ressaltou 
que é preciso ter estratégia para resgatar a utopia, 
estimulando uma rede de produções que pode se unir, 
cada um realizando a sua parte. O cientista político 
Carlos Novaes chamou a atenção para o fato de que para 
ser algo tem que se lembrar do que se falou, do que se fez 
há um segundo, que esse projeto dever se inspirar nos 
meninos do “Tire Dié”, numa convergência de 

portadores de memória, pois cada um é uma unidade de 
memória. 
                 Qual o primeiro passo?
Isis de Palma lembrou o montante do investimento 
para o audiovisual, anunciado pela presidente Dilma 
(1,2 bilhão para o Programa Brasil de Todas as Telas) 
observou que há uma sinergia do grupo, e que naquele 
momento poderia anunciar a criação simbólica do 
Instituto Núcleo de Mídias Tecnologia TV Escola 
Paraty e perguntou qual o primeiro passo para realizar 
esse projeto. 
Rodrigo Camargo respondeu que se a intenção é 
produzir, o primeiro passo seria registrar uma 
produtora  junto  à  Ancine ,  observando que 
necessariamente não precisaria ser uma produtora, mas 
uma empresa brasileira registrada, para participar do 
edital de desenvolvimento de projetos e que com o 
espaço e os talentos juntos têm tudo para dar certo, mas 
que há a necessidade de um “líder”, um roteirista para 
coordenar a equipe e de outros roteiristas que 
desenvolverão ao longo de um ano cinco roteiros. Disse 
que não seria possível para o edital deste ano, que já se 
encerrou, mas que a equipe pode se preparar para 
participar do edital de 2015 que será aberto no final de 
2014, concorrendo aos núcleos criativos (27 para este 
ano e 27 para o próximo ano). Newton Cannito 
observou que a verba para a roteirização é de R$ 1 
milhão (confirmada por Camargo), que, no seu 
entendimento, não dá para realizar muita coisa, mas dá 
para revelar as pessoas na etapa criativa.
                           Irrigar o processo
Alfredo Manevy disse que acha interessante que se 
faça uma articulação conjunta, São Paulo de Rio de 
Janeiro, tendo Paraty no meio do caminho entre os dois, 
que é preciso pensar não só uma escola de áudiovisual, 
mas de cidadania global, conectada, afirmando que está 
em discussão a formação de uma Universidade do 
Litoral, abrangendo o norte de São Paulo e o sul do Rio 
de Janeiro; de um corredor cultural, de redes de pessoas 
e instituições, de ajudas e cooperações mútuas que vão 
gerando um espaço comum, superando a visão de 
rivalidade que se observa em áreas como a economia, 
pensando na possibilidade da criação de um Arranjo 
Produtivo Local, apontado por Cannito em seu 
comentário, integrando produtoras, realizadores, 
criadores, a escola e outros atores que se vão se 
associando numa rede de instituições conectadas com a 
produção ao redor, que vai irrigando esse processo, 
como imaginava Gilberto Gil, quando ministro da 
Cultura, lembrou Malevy, num conceito de “bacia 
cultural”. Cannito disse que é preciso entender a 
grandeza da história. 
Dinho Silva obsevou que vem documentando a cultura 
de Paraty, comentando que os mais velhos estão 
morrendo e não vê os jovens se interessando pela 
preservação dessa cultura.
Domingos M. de Oliveira lembrou a importância da 
ECOTV para o movimento comunitário de Paraty e, 
destacando a fala de Novaes sobre a memória da 
existência, disse que o resgate dessa memória 
comunitária pode transformar, através de uma 
educação para a qualidade integral, da ecopedagogia  
“paulofreiriana” ou da “biologia do conhecimento”, da 
escola do Chile, a base do comportamento dos 
indivíduos e que isto acontecendo, poderemos 
conseguir um mundo melhor. “Há 14 anos temos a 
Agenda 21 de Paraty que vem perseguindo essa utopia 
de um mundo melhor para as futuras gerações”, 
concluiu.
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