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POR QUE LER ESTE LIVRO?

Caro leitor e leitora,

este pequeno livro que chega agora às suas mãos é resultado de um tra-
balho muito bacana que realizamos ao longo do ano de 2016 com alunos e 
alunas de escolas públicas de Porto Alegre, Montenegro e Santa Maria. Para 
ser mais preciso, surgiu do projeto de extensão Produção Independente: 
produções autorais na sala de aula, onde tive a imensa satisfação de traba-
lhar com três pessoas incríveis: Camila Proto (estudante de Artes Visuais), 
Giorgio de Marco (estudante de Letras) e Nícolas Nardi (estudante de Artes 
Dramáticas). 

Juntos desenvolvemos oficinas de fanzines em várias escolas, geran-
do discussões ético-políticas capazes de fazer inveja à grande maioria dos 
políticos que supostamente estariam a nos representar. Se os tempos estão 
sombrios e nebulosos, é mais do que hora de nos mantermos alertas e po-
tencialmente resistentes. 

O que buscamos com este livro é mais do que mostrar a suposta ‘be-
leza’ de um trabalho realizado. A multiplicidade de textos, vozes e imagens 
destas folhas traduz, de certa forma, o pensamento plural de que uma esco-
la é feita, uma pluralidade política de atores que não silenciará diante das 
artimanhas que hoje se engendram com o nome de escola sem partido, re-
forma do ensino etc. 

O convite é que você percorra o livro com este olhar atento e que se 
junte a nós em nossa luta por uma educação potencialmente revolucionária 
(de paixões, afetos e futuros inimagináveis). 

Boa leitura!

Luciano Bedin da Costa
Professor da Faculdade de Educação da UFRGS 



o TRAJE ERA DE GALA MAS CHEGAMOS DE CHINELO
Considerações sobre o fanzine na escola e na universidade
NÍCOLAS NARDI

A Academia, como um todo, se constrói a partir da canonização de algumas obras 
e autores em detrimento de outros(as). Para Machado de Assis, José de Alencar, João 
Cabral de Melo Neto chegarem onde chegaram, tantos outros escritores tiveram que 
ser deixados de lado. Levando ainda em consideração a estrutura do mercado editorial 
– que apenas a poucos anos vem facilitando a entrada de novos escritores – podemos 
contar diversos autores que nem chegaram a publicar seu primeiro livro. Autores que 
talvez pudéssemos estar estudando.

A Poesia Marginal dos anos 70 foi um dos movimentos pioneiros das publicações 
alternativas no Brasil. Os poetas da época encontravam nos mimeógrafos – e por isso 
batizados de geração mimeógrafo - dos colégios e dos centros acadêmicos a oportuni-
dade para reproduzir seus materiais artísticos. No entanto, parra entendermos melhor 
as sendas deste movimento será necessário um recuo temporal.

A IMPRENSA ALTERNATIVA NO BRASIL
A década de 60 foi responsável por um crescimento na imprensa alternativa no 

Brasil. A grande imprensa era focada nos interesses da classe dominante, ignorando 
os movimentos de base e organizações populares. A necessidade de se impor contra 
o regime militar implantado em 64 fez com que surgissem diversas produções inde-
pendentes para registrar os acontecimentos no país (MAGALHÃES, 2013, p. 11-17). O 
ano de 68 foi marcado pela decretação do Ato Institucional nº5 (AI-5) que restringia 
“o direto à livre expressão aos políticos, intelectuais e organizações sociais por meio 
de cassação aos mandatos parlamentares e da censura aos meios de comunicação de 
massa e manifestações culturais”. A única maneira de manifesto contra o regime polí-
tico vigente eram as formas alternativas de comunicação. Resistir e denunciar passou 
a ser ato de bravura e afirmação ideológica, havendo sempre o risco da repressão, da 
tortura ou até mesmo de morte (MAGALHÃES, 2013, p. 11-17). Haviam basicamente 
duas classes de jornais alternativos: os com “ideais de valorização do nacional e do 
popular dos anos de 1950, assim como no marxismo vulgarizado dos meios estudantis 
dos anos de 1960”; e os jornais com suas bases na contracultura norte-americana, mais 
voltados à crítica dos costumes e à ruptura cultural (KUCINSKI, p. 6, 1991).



Segundo Kucinski (1991, p. 5), durante a ditadura militar no Brasil – de 1964 
à 1980 – surgiram cerca de 150 periódicos, que tinham como vertente comum a 
oposição ao regime instaurado. Os jornais, normalmente, eram de pequenas tiragens, 
distribuições precárias e não costumavam durar mais que meia dúzia de edições. 
Apesar disso, eram o maior fórum de debates sobre os mais relevantes aspectos da 
vida brasileira. (MAGALHÃES, 2013, p. 11-17). Apenas seis meses depois da publicação 
do AI-5 surge o semanário Pasquim, um dois jornais alternativos mais relevantes da 
época. Tendo como linha editorial o humor, foi perseguido pela censura, mas resistiu 
e durou 22 anos. Suas vendas foram exorbitantes, chegando a vender em algumas 
semanas mais que a revista Veja, contemporânea do jornal na época. O Pasquim teve 
grande relevância nos meios alternativos pois além de inaugurar uma nova maneira de 
se fazer jornal, conseguiu conquistar espaço dentro da grande mídia, o que era mais do 
que esperado por qualquer mídia alternativa (BUZALAF, 2009, p. 13-17).

 Além do Pasquim, houve outros tabloides importantes para a época, como 
o Opinião e o Movimento, considerado “o projeto político mais destacada de imprensa, 
com organização interna efetivamente alternativa.” Outros jornais importantes eram 
os em defesa das minorias. Surgem os jornais feministas Brasil-Mulher, Nós-mulheres 
e Mulherio, todos tratando da situação da mulher na sociedade brasileira vigente. O 
jornal Lampião foi responsável por abordar a homossexualidade e o Porantim, que era 
ligado ao Conselho Indinista Missionário (Cimi), era ligado, especificamente as ques-
tões do índio (MAGALHÃES, 2013, p. 11-17).

GERAÇÃO-MIMEÓGRAFO
Em meio à expansão das mídias alternativas e ao tropicalismo que vinha colocando 

todas as tendências em uma verdadeira salada de frutas, ampliou-se o interesse da faixa 
mais jovem pela poesia. Isto se deu justamente em uma época de endurecimento do 
regime militar, logo após o AI-5, onde as áreas artísticas acabavam se tornando os prin-
cipais canais das manifestações políticas. Esta relação híbrida entre poesia, arte e política 
acabou sendo responsável pelo surgimento do movimento da Poesia Marginal dos anos 
70 – conhecido também por geração-mimeógrafo (MATTOSO, 1982, p. 19-20).

Segundo Campedelli (1995, p. 10) a poesia perderá toda sua pomposa e solene 
estrutura para dar lugar há uma “literatura geradora de poemas espontâneos, mal-aca-
bados, irônicos, coloquiais, que falam do mundo imediato do próprio poeta, zombam 
da cultura, escarnecem a própria literatura”. A modernização econômica estimulava o 

ressurgimento ideológico de valores arcaicos da direita que vinha assumindo o poder. 
A marginalidade surge como ameaça ao sistema, como uma possibilidade de agres-
são e transgressão. A contestação é assumida de forma consciente e o uso de tóxicos, 
a bissexualidade, o comportamento exótico eram vividos como gestos perigosos, 
portanto, que iria diretamente contra o sistema da época (CÉSAR, 1995, p. 11, apud 
CAMPEDELLI).

O movimento da Poesia Marginal é marcado por pequenos grupos ou poetas 
isolados produzindo seus livrinhos artesanais. Foi só em 1975 que Heloisa Buarque 
de Hollanda (2001) publica a antologia 26 Poetas Hoje. “Curiosamente, hoje, o artigo 
do dia é poesia” e por mais que essa poesia que Heloisa traria em livro fosse majorita-
riamente carioca, estava feito um dos primeiros registros em livros de muitos poetas 
que nem sequer chegaram a publicar livros efetivamente – a não ser os de pequena 
tiragem, feitos artesanalmente, que hoje são obras raríssimas. Frederico Coelho (2013) 
considera que a antologia organizada por Heloisa foi de extrema relevância para “legar 
para as futuras gerações o retrato de um movimento importante no debate sobre 
a poesia brasileira” pois esse movimento foi decisivo para que os “debates literários 
passassem a ir além dos importantes estudos acadêmicos que estavam sendo produzi-
dos ao redor de nomes consagrados como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral 
de Melo Neto e Mário de Andrade”.

Não é de se assustar o porquê do movimento da Poesia Marginal estar tão distante 
da Academia mesmo 40 anos depois de ter ocorrido. A crítica direta aos padrões acadê-
micos da boa poesia foi repudiada. Heloisa no posfácio de 26 Poetas Hoje – escrito 23 
anos depois da publicação do livro - diz que antologia não foi recebida pacificadamente 
e a Academia insistia em dizer que “aquilo não era poesia, era um material de interesse 
apenas sociológico” e ainda “havia ainda alguns poetas e professores, conhecidos como 
progressistas, que escreveram acalorados artigos comentando a inadequação do baixo 
calão do vocabulário usado por aquela poesia” (HOLLANDA, 2001).

OS POETAS MARGINAIS OU A POESIA MARGINAL
Waly Salomão deixa bem claro em um de suas canções mais populares quais eram 

as armas que os poetas marginais estavam usando. O verso “eu não preciso de muito 
dinheiro” representa toda a ideologia da época, era o afeto que estava em alta, não o 
dinheiro. E se não havia dinheiro, havia vontade de produzir, de colocar a poesia na 
roda e muito criatividade para produzir os livrinhos da maneira mais barata possível 
(FERRAZ, 2013). A Poesia Marginal foi responsável pelo surgimento de grandes nomes 



literários – cabe a cada um considerar qual ou quais são esses nomes e se eles de fato 
existem. O fato é que a importância do movimento não está nos poetas que criou. A 
Poesia Marginal se faz necessária antes como atitude do que material.

Diferente de outros movimentos de rupturas estéticas, como foi o Modernismo de 
22 ou mesmo o Concretismo, a Poesia Marginal faz-se poesia não com o compromisso 
estético de quebrar com outros movimentos anteriores. Ela se faz pela necessidade de 
expressão. É poesia sem referencial teórico. É a quebra estética sem saber o que está 
quebrando. Poesia de imediato, porque a repressão da época exigia respostas imediatas.

A frustração dos idealismos de esquerda provocada pelo bloqueio a participação 
política teve como contrapartida o desbunde dos anos 70 [...] Esse desbunde, que os 
politizados classificam de alienação, mas que deu margem a uma disseminação da 
contracultura introduzida pelo tropicalismo, foi o que levou, no plano artístico, a um 
total desligamentos dos referenciais teóricos (MATTOSO,1982, p.40).

A geração mimeógrafo surge como não-alinhamento dentro da produção cultu-
ral. “A atitude do poeta faz parte do poema”. Havia uma afinidade muito grande entre 
o poeta e seu livrinho. Era o poeta que imprimia, montava seu material e saia venden-
do nas portas de bares e saídas de teatros. “Um poeta não se faz de versos” já afirmava 
Torquato Neto. É a geração do atalho, “vamos pelo desvio e burlamos todo o esquema 
editorial montado em cima do livro” (BEHR, 1979).

Os poetas marginais podem ser estudados isoladamente, a geração-mimeógrafo 
foi responsável pelo surgimento de diversos poetas de qualidade elevada, dignos de 
produção acadêmica. Só que antes disso, antes de pensar em individuo, essa geração 
precisa ser vista como grupo, como postura, antes de objeto estético. O movimento 
da Poesia Marginal é diferente dos poetas marginais. A importância de um é diferente 
da importância de outro e este artigo não visa medir esses valores, apenas propor que 
o movimento da Poesia Marginal seja incluído no currículo acadêmico.

MAS O QUE É UM FANZINE?
Sendo inicialmente todo aquele material elaborado pelo fã – a palavra vem do 

inglês, sendo uma abreviação de fanatic magazine – o fanzine se disseminou a ponto 
de hoje englobar todo tipo de publicação que tenha um caráter amador. Abrangen-
do diversos tipos de conteúdo, podendo ser informativo, de quadrinhos, de poesia 
(GUIMARÃES, 2005, p. 11-12). Uma das grandes particularidades das produções de 

fanzines é a presença dos editores em todo o processo de produção. “Desde a concep-
ção da ideia até a coleta de informações, a diagramação, a composição, a ilustração, 
a montagem, a paginação a divulgação e venda, tudo passa pelo domínio do editor”. 
Estar ligado a todos os processos de produção pode ser desgastante mas permite a 
liberdade de executar a ideia da maneira que mais agradar os editores (MAGALHÃES, 
2013, p. 44-45). O fanzine se torna um objeto - não só interessante, mas necessário - 
para estudo pois ele abre a possibilidade para que estudantes expressem aquilo que 
é de fato de seu interesse. Ele se torna responsável pelo resgate da autoridade – indo 
contra os padrões criados pela sociedade industrial (PINTO, 2013, p. 19).

A produção de um fanzine é mais simples do que se parece. Feito de recortes de 
jornais, colagens, escritos e desenhos. O fanzine não preza tanto pela qualidade do 
material feito em sua produção. O que importa realmente em seu processo é a postura 
punk, do fazer próprio, com pouco recurso. Tirar várias cópias de um mesmo material 
e distribuir – ou mesmo vender a preços baixos para pagar a impressão.

‘FANZINAR’ AS ESCOLAS E ACADEMIAS
A Academia, em muitos momentos, nos coloca apenas como produtor – de 

preferência que seja em larga escala – de artigos acadêmicos. Nos tornamos reféns da 
produção acadêmica, que sempre exige uma quantidade maior de artigos, obrigando 
os autores a muitas vezes dividir um trabalho em duas, três publicações para que se 
conte mais pontos no currículo. O mesmo ocorre com a escola, que acaba exigindo do 
estudante seu sangue e suor em prol de tarefas, temas de casa e avaliações travestidas 
de pseudocriatividade.

O fanzine permite dar voz aos estudantes – não só para que eles mostrem seus 
trabalhos artísticos – mas também para que eles expressem àquilo que os inquieta, 
fascina ou mesmo diverte. Dar voz ao fanzine não é suprimir a voz do artigo acadêmico 
ou do trabalho escolar formalizado – pelo contrário, podem ser instrumentos que se 
somam. O que se propõe é considerar o fanzine enquanto material complementar no 
fortalecimento da relação estudante-professor, já que será a vez do estudante se posi-
cionar diante do que gosta e não do que o professor o convence a gostar.



“vamos começar contigo, pode ser?”
“não!”
“posso ler teu texto então?”
“também não...” 
“mas o que tu achou do fanzine?”
“bem louco, bem legal”





Farinha do mesmo saco
A farinha é a mesma, mas não o saco.

Na escola as paredes servem para segurar quadros repletos de conhecimento 
humano jogado, mapas, estantes com seus livros de escritas duras, ganchos pro mate-
rial, pra mochila, janelas tapadas de grades. As paredes parecem mesmo a sustentação 
de tudo que vinhamos fazendo esse tempo todo... Mas lá fora.

Olhando em volta, parece mesmo é que elas vem cumprindo com papel bem mais 
grandioso nas suas formas quadradas. Vem segurando um bando de gente, de peque-
nos humanos a grandes humanos, nas suas mais variadas idades, gêneros, cores e (dis)
sabores. Está tudo ali... parado? Jamais!

 Um pulo pra fora, bateu recreio, saltou muro e... caiu na rua. Tudo cinza, 
muito concreto, bastante pó e cinza. Tudo muito cinza. Roubo, corrupção, pare-
des forradas de denúncias, de indignações dessa vida que levamos juntos, mas não 
vivemos conjuntamente. A meta é a casa; quem sabe lá um refúgio...? Do quê? Onde 
vamos nos esconder? Nem gosto mesmo desse papo de política, de politicagem. Na 
casa quadrada, do quarto conjugado, do banheiro apertado, da cozinha de sobrevi-
vência, da família utilitária que com horários de bater ponto no trabalho cada vez mais 
tomam o dia, a noite, a disposição, a paciência, a reflexão, o olhar, o tato e o carinho. 
Mas a gente resiste!... Nem todos conseguem... Uma coisa é certa, cada vez mais o salá-
rio, melhor dizendo, a falta dele, nos mantém grudadinhos. Unha e carne, sangrando 
na proximidade – que é inumana por imposição, mas não por natureza.

Denúncia!
 Na telona, histórias iguais com personagens diferentes. Não, pera... é o 

jornal – nem sei se é real. Não! É o programa eleitoral. Uns com tanto - segundos -, 
outros nem tanto. Os meus são preciosos, tenho que dar um jeito de ouvir a balela, as 
promessas de uma vida melhor, mas não vejo um deles, nem sei quem são pra além 
da história na televisão. Todos uns corruptos, dizem por aí. A culpa é deles, mas ao 
mesmo tempo não fazem nada. Eu que preciso mesmo é fazer tudo: estudar, trabalhar, 
lavar, passar, respeitar, obedecer, votar(?), cagar, limpar, endividar, pagar e lazer só se 
sobrar...

“Perae”; quê que eu tinha pra fazer?
 Desliga a TV que é tarde, sempre tarde, sempre atrasado porque a rotina da 

esteira da máquina não pode parar, mesmo pra quem não está lá.

GIORGIO GIULIANO DE MARCO





“educação, ãh, ensinamento, aprendizagem”
“sem prova e sem ensinamento a pessoa não vai aprender nunca”
“se a pessoa guardar na cabeça não precisa de prova”
“quem decora não aprende né”
“muitas vezes eu tirei 70, 80 na prova mas foi porque eu decorei um dia antes, 
não porque eu aprendi”

“trabalho, trabalho, trabalho”

Talita – “por mim podia ter trabalho toda a semana”
Fabrício – “não não, vai com calma ae”
Patrick – “eita, todo dia chegar em casa tá cansado de fazer trabalho”
Cristian – “eu sou pai de família também, tenho uma casa pra cuidar”
Vitor – “tem que pensar antes de falar, tem que ter um argumento, da ideia.”
Fabrício – “sem violência. vai dar um chute só porque teve uma ideia 
    diferente?”
Turma – vaias
Fabrício – “ah, não posso ter opinião agora?”
Bruno – “tem gente que não consegue entrar em um consenso, respeitar a 
ideia do outro, isso é muito ruim”
Talita – “na nossa sala tem muita gente assim”
Brenda – “tem pessoas que acham que a única opinião que vale é a sua”
Fabricio – tem que respeitar, cada um tem uma opinião né”
Bruno – “porque o verbo chutar?”
Vitor – “é que a gente tá acostumado com o chute, o chute né, o chute. tipo 
                 o chute de ideia seria... o chute é uma coisa rápida né, dai o chute de
                 ideia é aquela coisa que entrou na tua cabeça e dai tu vai lançar logo”
Brenda – “mas a pessoa não precisa chutar, ela pode falar o que ela quiser 
mesmo estando errada ou certa.
Bruno – “não existe certo ou errado”. 
Bruna – “existe sim, mas a pessoa não pode ter medo de falar o que ela pensa”
Vitor – “mas ninguém pode te dizer o que tá certo ou errado”
Fabrício – “mas ela pode criticar”
Cristian – “a gente pode criticar a tua ideia, mas não pode dizer se tá errado 
    ou certo”
Vitor – “porque se todo mundo pensar igual vai seguir a mesma linha, 
                 o mesmo padrão, não vai ter ninguém diferente”.









A travessia é longa, mesmo que às vezes pareça um atravessar de rua. 
São quatro passos para frente e dois para a esquerda. 
Não é mais rápido pular? Depende do pulo. 
Se for pulo alto, a criança bate a cabeça no céu; se for pulo baixo dá de cara com a 

linha. Fica marcado para sempre. 
No final das contas, andar é mais prazeroso. 
Desviando entre as cores, jogando com a corda bamba. 
Com as pernas trêmulas de medo e o peito inflado de ego quente, o corpo balança 

no ar com o olhar fixo no seu destino. 
Sã0 quilômetros e quilômetros a serem percorridos. 
O fio segue estável, ao contrário do coração. 
Mas o que acontece se a criança chegar do outro lado? 
Apenas quilômetros gastos. 
Milhões de passos dados na esperança de descobrir o seu eu.
Milhões de inúteis passos dados tentando uma travessia impossível de ser feita.
Trilhões de inúteis verdes passos dados buscando uma transferência, não só de 

lugar, mas de viver.
O que a criança não entende é que mesmo lá ou aqui, ela continua igual. 
Se o tempo não passa, o corpo não muda. 
Estagnado em um tempo de ideia, criança só mudará de lugar. 
Só o que nos resta é observá-la atravessando aquela linha bamba infinita pelos ares. 
Ver o lugar destino se expandindo no horizonte nublado.
Ver a criança desaparecendo em meio à sua própria imensidão de ideias.
.

ENTRE AS DUAS PONTAS DO MUNDO,
a criança estende uma linha.

CAMILA PROTO











O óleo espesso que escorre pelo antebraço não é resquício de cana.
O abacateiro, isolado meio a grama sintética.
No meu quintal, seringueiras. 
Na minha mão, pedaços de borracha. O abacate amassado no chão. 
Ouço gritos vindo de algum lugar: são as crianças a brincar no playground. 
Cercados por araucárias plastificados verde neon que pingam óleo de cártamo, 
Sonham com a Disneylândia.
O fruto abacate nunca cai longe do pé. 
Pé suporte da televisão 4K de 55 polegadas.

CAMILA PROTO











AGORA X SEMPRE





“Do rio que tudo arrasta se diz que é violento.
Mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem.”
                Bertolt Brecht

GIORGIO GIULIANO DE MARCO

“Violência é CRIME”, “Criminoso vai pra CADEIA” diz o Policial aos alunos, que estão 
violentamente atados às cadeiras, obrigados por força maior, invisível e com ares de 
imutável, irremediável, inalienável: características, esquemas, Sistema... Sociedade.

Na escola, um Minimundo onde os “direitos” são só os deveres. Alunos não veem 
seu futuro: como decidir quando a vida é tanto? Ainda assim, seus destinos já estão mais 
ou menos traçados, vem em certa medida do berço - “uns com tanto, outros com tão 
pouco”. Para os heróis solitários da superação social, os louros. Eles deixaram de ser huma-
nos, viraram mitos, notícias no fantástico e a prova cabal da falha do esforço da maioria 
esmagadora dos seus semelhantes.

Nas universidades, o cenário não difere muito, talvez piore. É como se após tanta 
cerca, tanto concreto emparedando o potencial de vermos mudanças e a vida que 
ocorre tão independente de nós mesmos, ficássemos assim, como quem paira no ar, 
como poeira. Nossa cabeça, nesse momento, já é uma cômoda, cheia de livros, autores, 
palavras empilhadas, “pegando” pó. Somos nós pairando ali? Já não há violência, somos 
o próprio verniz da ordem estatizante. E de quê nos serve? Serve? Pra quem serve? Qual 
educação? O que é educação? Por certo que não é mercadoria, dizem uns, mas porque 
então pagamos? Com trabalho árduo que vira imposto, com nosso salário sofrido, 
parcelado, atrasado ou de nossos pais e mães desgastados que sonham ter filhos excep-
cionais. As boas intenções esmagadas no giro mecânico das engrenagens lubrificadas 
com o que há de melhor em nós, nossa capacidade de agir, voltada toda pra consumir 
o que já nem sabemos mais.

Enquanto isso, um Policial, com um quê de pedagógico, fala da criminalidade que já 
se sabe desde pequeno. Se errar: zera, vai pra cadeia, vai trancar, vai voltar, repetir, matar... 
aula, a si, ao outro. É como dizer que a criança que chora ao tapa do médico para o primei-
ro respirar, já fosse involuntariamente criminoso, porque bate e esperneia e chora e grita e 
resisti, mas avança e vive e cresce. Falam os arautos da Lei de violência como se fossemos 
o quadrado da hipotenusa, exatos. Somos ou bons ou maus para esses mecanicistas e 
formalistas! Esses “cidadãos de bem” falam sem medo, cheios de certeza enquanto batem, 
arrastam, prendem, matam indiscriminadamente, quando outros “do mal” caminham, 
cantam, reúnem, ocupam, expropriam um tanto de vida que muito antes já lhes foi tirado 
e de outros tantos que construíram tudo que vamos perdendo entre os dedos porque 
talvez não saibamos mais como fechar o punho e revidar. Assistimos atônitos e na ânsia 
do amanhã lutamos, erramos, reinventamos e vamos indo, de novo e de novo...

Deixem que digam, que pensem, que falem… Não nos entregaremos.



Talita – “e ainda dizem que a culpa é da pessoa, porque tu tá saindo de short 
                  e aí tu tá pedindo pra ser estuprada, não é assim”
Bruno – “é que nem que tem uma música da MPB que fala – a morte de um
                      famoso é uma notícia e a morte de milhões é apenas uma estatística”
Patrick – “que nem aquela mulher que morreu. só botaram um monte de 
                         polícia e segurança porque a mulher era rica, a mulher era médica.”
Cristian – “olha quantos pobres morrem e não acontece nada”
Bruno – “pois é, aquela mulher que morreu lá indo buscar o filho. o parente 
                   dela era uma cara tri influente, secretário da segurança, então deu 
                   um dia ou dois já tinham prendido o cara, achado o cara”
Patrick – “mas a força nacional não vai ficar pra sempre, já vai sair no mês 
                     que vem”.
Vitor – “eu não vi ninguém ainda da força nacional”
Cristian – “só vão ficar em bairro rico, menino deus”
Patrick – “eu quero ver a viatura da força nacional vindo aqui pra cavalhada”
Luis Carlos – “eles tavam no jogo do inter, eu vi eles”









“fala sobre o pensamento machista da sociedade e tal, eu achei bem legal 
por causa que faz a gente refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia né, 
tipo assim, futebol e tal, tem gente que não gosta que guria jogue com guri, 
isso é um pensamento machista, uma atitude machista, porque que ela não 
pode jogar?”

Fabricio – “preconceito”
Patrick – “preconceito de quem?”
Talita – “de todos vocês”

Bruno – “eu não gosto de jogar com guria, eu tenho uma atitude machista. 
ninguém é perfeito né”
Talita – “mas tu nem é tanto. na nossa sala não tem tanto isso de não querer 
 jogar”
Patrick – “porque não tem tanta guria né, tem mais guri”
Vitor – “tu pode estar criticando a mulher de algo que ela não consegue, e 
tipo o homem pode conseguir entendeu, isso é uma questão do machismo”
Bruno – “porque que a mulher não pode e o homem pode?”
Luis Carlos – “se achar superior também”
Vitor – “elas tem essas atitudes porque foram criadas assim né”
Bruno – “a sociedade criou assim, essa visão, a mídia”
Vitor – “quando que tu vai ver um futebol das gurias na tv? 
Turma – “só nas olimpíadas”
Vitor – “sendo que acontece toda a hora”
Bruno – “dai uma pessoa pequena já cresce pensando assim, tipo, ah, 
 o futebol é coisa de homem”
Talita – “e também a questão salarial né, olha quanto que ganha o Neymar, 
                  pagava salário de todas as jogadoras”
Brenda – “mas em tudo, na convivência também. porque o homem acha
  que a mulher deve ficar em casa fazendo as coisas que não 
  é só dela?”
Fabrício – “fazendo comida, sopa e só”
Talita – “também mulher não pode sair, só homem sai.”
Bruna – “tem a coisa também de o guri pegou um monte de guria e aí ele 
 é o galã, o pegador, agora se a menina pegou ela é a putiane”
Bruno – “é, isso é a cultura do estupro”
Natália – “aqui não pode mostrar a barriga”
Brenda – “engraçado, aqui não pode mostrar barriga, usar short, mas aqui os 
guri podem andar com a calça lá em baixo, mostrar a bunda”.
Natália – “é, igual uma professora, esses dias eu tava com uma blusa curta
  e ela falou: vai botar um casaco, ta com fogo no rabo.”

Patrick – “e porque tu não falou nada na cara dela?”
Natalia – “eu não falei nada, só falei que não tava com frio. só porque ela tá 
  com frio eu também tenho que sentir frio?”
Fabricio – “olha que ela é mulher”
Vitor – “as mulheres já criam suas filhas assim”
Bruno – “tem muito negro que não gosta de pegar guria da mesma cor, guria 
 morena, negra. por causa que foi criada, viu na tv a mulher branca, 
 só a beleza da mulher branca, não viu a beleza da mulher negra.”
Natalia – “ou quando uma menina tá junto de uns guris já falam que ela é 
  puta, que tá de frescura”.

“o que vocês acham sobre feminismo?”
Fabrício – “nem sei o que que é isso”
Bruna – “feminismo é tipo, uma mulher que  quer lutar pra alcançar o seus 
 direitos, e acaba passando do ponto”
Vitor – “é tipo ser aquela mulher ativa, que tem voz ativa, entendeu, que não 
                deixa ninguém falar nada dela.”
Brenda – “pra mim toda mulher deveria ser assim pra lutar pelos seus direitos”
Bruno – “no feminismo a mulher sai de sutiã pela rua e tal”
Talita – “é uma falta de respeito a mulher não poder amamentar a criança em 
lugar público”
Vitor – “tavam querendo colocar uma lei assim né”
Bruno – “quem é que vai olhar com outros olhos uma criança se alimentando?”
Talita – “tem gente que não olha pra criança, mas pra pessoa que tá 
 amamentando”
Bruna – “só porque a mulher tem peito ela não pode ficar sem camisa?”
Talita – “quando é homem ninguém fala nada, todo mundo acha bonito”
Cristian – “é  porque a sociedade foi criada assim né”
Brenda – “e aí fica no poder do homem se achar melhor que uma mulher”
Bruna – “porque uma mulher andar pelada na rua causa uma polêmica,
  agora uma mulher ser estuprada não causa nada.”
Talita – “e ainda dizem que a culpa é da pessoa, porque tu tá saindo de short 
                  e aí tu tá pedindo pra ser estuprada, não é assim”













“O problema é que você se apaixonou pelas minhas flores,  
não pelas minhas raízes. Então, quando chegou o outono,  
você não soube o que fazer.”

 uma frase dessas que algum usuário do twitter até atribuiu ao caio fernando abreu 
- quem é esse cara mesmo? - uma frase como tantas outras sem autor. que só na inter-
net acha seu pai ou mãe adotivo(a).

uma frase já pronta para tentar definir escola. seria por que estamos tão acostu-
mados em usar a boca do outro para nos expressar. ou por que acreditamos que já não 
precisamos criar algo novo pois alguém já explicou exatamente o que a gente queria 
antes. ou a frase era só bonita mesmo e ai meu deus nem lembro sobre o que era pra 
falar nesse fanzine.

a escola como amizade. como fruto que se colhe. a flor efêmera. que cai e morre. 
a raiz que ninguém enxerga. vai crescendo por debaixo do chão. só quando o outono 
chega é  que se percebe. quem fica. quem cai.

a beleza construída a partir da raiz e não do que é bonito. o padrão estético da flor. 
a beleza pré concebida. o que se esconde como fortaleza. como base para renascer. o 
outono sabe chegar mas entende quando tem que ir. e outros tempos vem. e as outras 
flores nascem na mesma árvore. a mesma árvore que era sem graça antes. quando as 
flores caíram. 

a ausência pela perda. não saber o que fazer quando a flor cai. e pouco a pouco 
vai murchando. ficando feia. virando adubo pra planta de onde caiu. o recomeço não 
vem por onde a beleza se mostra. é pela raiz. por onde a gente não sabe o que fazer.

a educação como jardineiro. planta a semente e vai regando dia-a-dia. será que 
existe terra boa ou o jardineiro que é o culpado de tudo. o jardineiro olhando pra flor 
nascendo e caindo. e esperando pelo dia que as flores voltem. a árvore também precisa 
de um tempo. não da pra ser só flor o tempo inteiro. é preciso deixar a raiz crescer 
sozinha. expandir o terreno. absorver os nutrientes do solo.

de repente as flores quando voltam vão ser mais bonitas. a beleza é sempre atraente. 
mas sempre cai da árvore e fica no chão. beleza sem base. murcha.
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A fragilidade de um ovo nos assusta. É como pensar ter ouvido sua mãe chamar 
dizendo para ir embora da festa. Um ovo chega a ser tão frágil como um bebê recém 
nascido, que precisa de todo cuidado e atenção do mundo. O próprio planeta Terra 
se torna frágil a medida que o homem caminha sobre ele. Imagina caminhar sobre um 
ovo? Pedaços. O que um dia foi ovo hoje se torna fragmentos. 

Partes da vida de uma criança que tenta virar adulta. Peças de um quebra-cabeça 
gigante que compõe uma ideia. Pedaços de uma educação partida. 

Minha escola, como este ovo, é diferenciada, apesar de estar quebrada. O recorte do 
talho que foi retirado da casca do ovo foi feito a mão, com uma tesoura. O pedaço que 
falta é proposital, faz parte deste novo espaço. 

A educação é frágil como um ovo. Se não manusearmos com cuidado ela pode cair e 
virar mil pedaços; o que está dentro, se esparrama pelo chão, sujando tudo que está 
por perto. Essa gema doce não possui firmeza suficiente para se manter firme quando 
a casca desmorona. Ao contrário: ela acaba por se misturar com a clara espalhada, 
com o que restou dos valores e lições de casa. 

Se intacta, a casca-escola pode seguir funcionando normalmente. Talvez até gerar um 
fruto, um novo ser que dali nasce. Durante o nascer, romper com a casca não é problema, 
pois a estrutura já foi dada para que ele possa crescer, para estar pronto para enfrentar 
o mundo. A fragilidade da estrutura, do casco, da escola, é o que faz com que a vida 
deste novo ser seja tão incerta. Bueiros a céu aberto, pagamentos parcelados, atrasados 
e adiados, recursos zero para merendas, livros, orçamentos inexistentes ou congelados, 
para cultura e educação. Mesmo no mundo, a pele frágil se torna cada vez mais fina nas 
mãos daqueles que não se importam com o que vai acontecer se o ovo crú cair no chão.

Afinal, um ovo é como um mundo. A escola como um mundo, um mundo quebrado. 
A estrutura frágil de uma vivência, de uma vida a ser construída, nas mãos naqueles 
que não têm nenhum cuidado. 

Quebrar é fácil;
A inocência perdida, dilatada pelo chão de azulejo rústico da cozinha.

A FRAGILIDADE DE UM OVO NOS ASSUSTA.

CAMILA PROTO













Palavra-rei: o xadrez entre arte e literatura

Desde pequenos entendemos que as histórias são criadas por gigantes, autores da lite-
ratura, esses gênios que criam mundos incríveis e tão fantásticos que passam longe 
do palpável e ficam plainando pelo nosso imaginário. Somos também nós que escre-
vemos as letras, aprendemos as palavras e criamos frases para contar novas histórias, 
polêmicas, rotinas. São as palavras que tomam todo nosso tempo, nosso horário e 
cronograma. Estamos sempre pendendo nas palavras, nas letras, na junção de uma 
com a outra, no som a ser emitido. Na arte, estamos igualmente imersos nas palavras, 
uma vez que elas são as fundadoras e formadoras de ideias no nosso pensar. A arte e a 
literatura sempre andaram juntas, uma depende da outra, incansavelmente.

A literatura banha nossos sonhos mais lúdicos, enrubesce a face do sujeito ao 
lembrar de qualquer coincidência, e transita por nossas mentes a todo segundo, 
sussurrando palavras e brincadeiras de ligações possíveis com o mundo real vivido. Os 
sons são percebidos facilmente, como pôr do sol no horizonte. A memória é confor-
tante, parece Coca-Cola em dia de ressaca, sempre cai bem. A palavra, por sua vez, é 
mais ardida. A ideia, palavra-ser, é de difícil digestão, como chá de boldo até no estô-
mago para ser processada. 

Que delícia, tem gosto de erva-doce!, brincou meu filho um dia. Achei engraça-
do o fato dele ter falado aquilo com tanta naturalidade. Nesse mesmo dia meu filho 
tentava falar mil coisas e não conseguia, como se a língua tivesse travado, como se 
nunca tivesse dito uma palavra. Eu lhe disse para que escrevera, pegasse um lápis, um 
papel, qualquer coisa. Dali saiu a primeira palavra escrita dele: erva-doce. Todos nós 
achamos engraçado, mas nunca mais ele parou de escrever. A erva dele era doce, mas 
também era escrita toda diferente. O R vinha depois do A, o L era duplo e o E contor-
cido. Mas era erva-doce. Um domingo eu lhe perguntei, curiosa, o que significava para 
ele erva-doce. Ele me disse – erva-doce? Eu escrevi você-dera. Acho que nunca fui uma 
mãe tão confusa. - Você-dera o que?, perguntei ao menino. – Você-dera erva-doce, 
mãe. Meu filho brincava com as palavras como se fosse brinquedo de plástico. Come-
cei a vagar pelo espaço, em busca de alguma coisa palpável, algum sinal do universo, 
em busca de uma explicação, até parar de frente, ocasionalmente, a um arbusto de 
erva-doce. Objeto-vivo, cheio de cor, estático. Desde quando objeto determina um 
nome? Porque chamava-se erva-doce? Porque não você-dera? Palavra-chave, coração 
cadeado. As letras embaralham-se: não é problema de disléxico, é conquista do expan-
dido. Aquele objeto-planta já foi objeto-semente que já foi objeto-palavra, que antes 
mesmo de ser objeto foi letra e canção. A erva-doce já não jaz em arbusto. Olhei para 
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trás e me dei conta que meu filho ainda não conseguia falar nada. Estava totalmen-
te calado, esperando o momento certo para gritar. Ele não tinha boca, não emitia 
som. Ficava vibrando de ansiedade, mas sabia que a brincadeira ficava mais divertida 
quando não falava nada. Ficava eu lá, rancorosa, querendo que ele falasse de novo. 
“Você-dera-erva-doce”, falei para ele. Ele jogava o jogo do sério comigo, eu já estava 
irritada. Queria mais erva-doce, mais você-dera. Olhei novamente para o meu filho, 
que agora além da boca também não tinha rosto. De fato, meu filho ainda nem era 
vivo, não tinha sido gerado em meu útero, muito menos tinha sido óvulo.  Óvulo era 
minha palavra erva-doce que se desmembrava e me confundia. Útero eram os resquí-
cios de memória literária que me faziam criar e recriar a palavra doce. Era somente eu, 
brincante. Brincando com os brinquedos de plástico das palavras, que mais uma vez 
desciam doces pela garganta, escorrendo, feito erva-doce no chá. 

Quem somos? Artistas do mundo? 
Escrever faz parte de nossa criação, seja uma escrita mental ou imagética. A escrita 

não se molda em linhas, em palavras ou em objetos. A escrita navega pelo imenso 
campo de lírios roxos que compõem o horizonte do fazer. São pontinhos tortos, que às 
vezes se aglomeram para formar formas e outras vezes vagam soltos e independentes 
pelo ar. Nosso fazer artístico permeia esses campos; não podemos negar o escrever.

Pensar a palavra gera um novo dicionário, o dicionário da nossa realidade e do 
nosso real-imaginário. Não sejamos formalistas a ponto de pensar que todo artista deve 
sentar e escrever um projeto ou um manifesto para expressar sua criação; ao contrário, 
onde mais se vê escrita é onde menos há formas. O artista é investigador, busca explo-
rar esse universo obscuro dos fonemas e palavras inexistentes. Quem pode dizer que 
o silêncio do alfabeto do artista é menos importante que o som do alfabeto do autor? 

Afinal, artistas também não são autores e autores também não são artistas? Se é 
a forma que os separa, vamos romper com essa barreira. A pergunta continua vigen-
te: quem somos? Somos autor e artista, somos eternos aprendizes e eternos errantes. 
Somos criança que escreve as primeiras palavras. A experiência infantil da criação da 
palavra é o que sustenta os maiores autores do mundo. Pablo Picasso já diria: “Toda 
criança é artista. O problema é manter-se artista depois de adulto”. O buscar ser crian-
ça que é difícil; desprender-se de todos os conceitos e normas já adquiridos durante a 
vida, despir-se de tudo que te engoma, pegar um papel e escrever: erva-doce. A brin-
cadeira é tão simples, mas tão frustrante. Parece que vivemos em um mundo em que a 
nossa vivência adulta já vale para todo o saber, de que quanto mais conhecimento que 
temos melhor. O simples parece óbvio e obsoleto. Mas o complexo vem a me parecer, 
muitas vezes, pedante. O conservadorismo da bela escrita, das belas palavras. O real 
artista é aquele que consegue desprender-se dessa trama de amarrações verborrágicas 
para jogar-se no mundo da brincadeira. 



A partir do brincar com as letras e palavras, geramos som, objeto, geramos uma 
narrativa. Brincar de poesia é coisa de gente, pequena e grande; devemos nos entregar 
à melodia e ao gingado do sobe e desce das preposições. Fazer poesia é uma forma de 
brincadeira. Fazer poesia também é forma de expressão. Artista que quebra barrei-
ra de forma entende também que fazer poesia é fazer arte. Hélio Oiticia foi um dos 
artistas que entenderam que brincar com poesia também podia ser brincar com fogo, 
cutucar na ferida da sociedade, fazer arte e palavra transbordarem no seu sentido de 
ser. “Seja marginal, seja herói”, seja artista, abuse da letra. A cultura marginal surgiu, 
no Brasil, na fase em que o país mais precisava do abuso da palavra: a ditadura mili-
tar. Como movimento de contracultura, a série de trabalhos de Oiticica, denominada 
Marginália, foi aderida na literatura com o nome de Poesia Marginal. 

O poeta virou cidadão, qualquer um poderia escrever o que pensava sobre aque-
le momento de tensão do país. O poeta-cidadão também virou criança, na medida 
que podia construir da forma que quisesse a sua linha narrativa. A Poesia Marginal 
também pressupunha o fato de que o poeta não precisava vincular-se a alguma 
editora ou possuir recursos para produzir uma obra literária; o processo poderia ser 
artesanal, negando a participação da indústria no processo de veiculação do texto. 
COELHO, Frederico “Entre 1968 e 1969, ou seja, paralelamente aos marcos fundadores 
de uma cena poética vinculada ao tema do mimeógrafo e da transgressão editorial, 
surgiram para o grande público as expressões “cinema marginal”, “arte marginal” e 
“imprensa marginal”. Assim como os artistas da época, que visavam quebrar com a 
forma e buscavam emancipar o conceito da obra, os autores do movimento marginal 
entendiam que o livro deveria livrar-se do seu formato original. O livro não deveria ser 
mais do que folhas com narrativas, ideias e histórias. O autor deveria ser criança, brin-
car com o texto, expandir a narrativa, e não enquadrar-se em um biotipo de escrita 
formal. A palavra virou independente. 

A preocupação social era eminente, tanto na arte quanto na literatura. Os 
desenhos, fotografias, colagens e quadrinhos começaram também a participar das 
narrativas; as linhas que compunham a história já não eram mais contadas apenas 
por palavras. “A palavra ilegal afinal”- Chacal. A própria palavra “marginal” é um termo 
interessante a ser pensado e brincado. Nós estamos sempre à margem de algo; no 
caso, os artistas estavam à margem daquilo que era considerado “arte”.  Os poetas, na 
margem da poesia, bordeando as palavras e textos densos que negavam a brincadei-
ra leve. Nos negam a infantilidade. A brincadeira do marginal poderia ser composta, 
disposta, dissecada. De marginal eu vejo mar, vejo rali, vejo gira, vejo gama. Vejo M, A, 
R, G, I,N e L. Brincando de poesia, eu poeta, escrevo. 

Eu artista, divago na perda da forma, ou na própria construção de uma nova 
forma-palavra. Aqui podemos brincar de sermos marginais mas também de sermos 

concretos. A poesia concreta, em 1950, veio para desenhar com as palavras e sons. A 
mão fica mais solta, orgânica, o traço borra, a borracha esfumaça. A construção do 
castelo de areia ficou mais divertida, afinal, a cada nova parte um novo som era emiti-
do. Os artistas-poetas do concretismo brasileiro flertavam muito com o tropicalismo 
e com a bossa-nova. O gingado brasileiro ficava cada vez mais eminente na arte: era 
possível notar as palavras dançando na língua do leitor. A poesia concreta permite 
que o autor brinque livremente com as palavras e com a composição das letras, em 
prol de um conceito mais ampliado e de uma estética apurada. Vê-se a construção e a 
preocupação por uma estética visual, que brinca com os olhos do leitor, ao confundi-
-lo com suas repetições e formações inovadoras.  Um dos autores da poesia concreta 
brasileira, Augusto de Campos, explica o quão interessante foi a fusão da poesia com 
a música popular brasileira na época, pois trouxe para o movimento vivências e cria-
ções diferentes. O músico que escrevia poesia nada mais era do que o filho da fusão 
das artes, o resultado de uma brincadeira infame. Caetano Veloso, por exemplo, foi 
um desses filhos. Ele poderia ter escrito que “erva-doce era você-dera, já que doce-era 
você trouxe”.

Tanto a Poesia Marginal quanto a Poesia Concreta trouxeram inovações para a 
literatura e para a arte brasileira. O modo de pensar e de fazer poesia transformou-se. 
A própria apropriação da palavra fanzine, em questão de publicação independen-
te, transmite a mudança que a escrita pode transcrever. A “revista do fã” permite 
que qualquer um possa criar seu texto, seu escrito, poesia ou história, em qualquer 
formato que seja, e transmiti-lo em formato de texto para os outros. É uma prática 
que permite com que qualquer um vire poeta, vire artista. Um texto que tem como 
principal preocupação a disseminação da palavra, a experiência do leitor e a troca de 
experiências entre as pessoas. 

No movimento de arte Fluxus, no fim dos anos 50, começa a ser produzida a arte-
-postal, que busca a troca de textos e experimentações entre artistas e amigos, via um 
postal; são obras cuja fluição se dá a partir da experiência individual. HIGGINS, Dick 
“Fluxus não foi um momento na história ou um movimento artístico. É um modo de 
fazer as coisas [...], uma forma de viver e morrer”. A arte e o texto sempre estiveram 
conectadas, e buscam, a partir do jogo de letras, basicamente a mesma coisa: indagar 
o espectador a buscar pelas entrelinhas do conceito proposto, para que a obra não 
seja apenas o objeto-final, mas sim o veículo de transposição de uma ideia que terá 
continuidade na mente do expectador.

Palavra vira poema, poema vira performance, performance vira bossa nova, bossa 
que vira arte que vira poema que vira palavra. A palavra esteve sempre ali, na raiz da 
brincadeira. A memória, o que seríamos nós artistas sem ela. O jogo do fazer, pegar, 
deslocar e criar, o jogo do escrever, é obvio. É a arte de transpor o imaginário para o 



papel, a angústia da saída do mundo empírico para o mundo real. É preciso o brin-
car para que o fazer se torne memorável. Doar-se para o sensível, frágil saber infantil, 
para que o adulto libere todas suas necessidades e desejos reprimidos. Para que a mão 
solte, desenhe traços, desconstrua o traço, pegue o pincel com o pé, quebre o pincel, 
decida pintar tudo com suco de uva e no fim jogue no meio da sala a tela para que 
se espatife toda contra a cristaleira da família; depois de tudo isso, ele vem para a sala 
caminhando lentamente, com seu celular na mão e a pantufa de bichinhos, e registra 
com um clique o feito. 

A prática do fazer artístico hoje não é mais construída, não segue mais regras de 
vanguarda, não preocupa-se com a forma ou com a construção estética do visual apre-
sentado. No fim, a prática do escrever acaba por constituir-se na prática do fazer arte: 
conceituar e produzir. Escrever e criar palavras nada mais é do que projetar o imaginá-
vel. Um imaginável construído a partir do próprio mundo concreto que banha nossas 
ideias. Somos crianças, artistas, adultos e autores incompletos se não experimentamos 
desse fruto denso, que é às vezes doce como verões quentes e também pode ser amar-
go como cítrico gelado; desse fruto-palavra, que escorrega quase como flutuando pela 
garganta, e ao chegar no meu estômago grita: erva-doce!
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Este livro foi composto nas fontes balboa plus 
e abril text, em maio de 2017.
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