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Não percebeis? O meu mundo acaba 
de se consumar; a meia-noite é também 
meio-dia, a dor é também uma alegria, 
a maldição é também uma bênção, a 
noite é também sol; afastai-vos ou 
ficareis sabendo: um sábio é também 
um louco. 

Friedrich Nietzsche. Assim falou 
Zaratustra. 
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MUNIZ, Cellina Rodrigues. A experiência pedagógica de uma escritura dionisíaca. Tese 
(Doutorado em Educação). Fortaleza: UFC, 2009. 195 p. 

RESUMO 

O presente estudo analisa determinadas práticas de escrita de um grupo de indivíduos que 
conviviam no bairro Benfica, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, no início dos anos 
2000. Da vivência desses indivíduos, foram escritos, editados e distribuídos os fanzines 
PalavraDesordem (numa série de onze edições) e Sarrabuio de Tertúlia (em três edições), 
além de uma edição da revista alternativa Pindaíba. Com o suporte do pensamento de 
autores como Nietzsche, Maffesoli, Foucault, Maingueneau e Larrosa, este estudo postula 
que as práticas implicadas na escritura dessa comunidade discursiva, observadas no cenário 
da pós-modernidade, podem ser interpretadas como uma experiência pedagógica que 
reatualiza o mito de Dioniso, a fazer valer princípios de errância e pluralidade nas 
sociedades contemporâneas. Os fanzines e a revista produzidos pelo grupo são abordados a 
partir de alguns princípios e procedimentos da análise do discurso, bem como são utilizados 
para análise depoimentos escritos e/ou orais concedidos pelos próprios indivíduos em 
entrevistas semi-estruturadas. A análise parte de categorias como ritos genéticos,
posicionamentos discursivos e formas de si associados à escritura em questão, em sua 
criação e circulação, e evidencia como a manifestação do dionisíaco se faz: a boemia, a 
indisciplina, o culto à vida em grupo, o elogio à embriaguez, o apelo ao riso, a crueldade à 
vista, o errádico (nas funções de autoria, nos cuidados de si e nas concepções de escrita) e a 
criação (nos modos de fazer e na apropriação de saberes). A tese conclui, assim, que o 
exercício de autoria de tal escritura possibilita a constituição desses indivíduos em sujeitos 
da experiência, o que, em última instância, traduz-se como uma pedagogia da vida. 

Palavras-chave: escrita; comunidade discursiva; autoria, fanzines /revistas alternativas; 
ritos genéticos; posicionamentos; formas de si; Benfica; pós-modernidade; dionisíaco; 
experiência pedagógica. 
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MUNIZ, Cellina Rodrigues. The pedagogical experience of a Dionysian writing. Thesis 
(Doctorate in Education). Fortaleza: UFC, 2009. 195 p. 

ABSTRACT 

The present study analyses determined practices of writing from a group of individuals who 
lived im Benfica district in the city of Fortaleza, Ceará, Brazil, in early of the years 2000. 
From their living together, they wrote, edited and distributed the fanzines 
PalavraDesordem (in a series of eleven editions) and Sarrabuio de Tertúlia (in three 
editions), besides on edition of the alternative magazine Pindaíba. Having the support of 
thoughts from authors such as Nietzsche, Maffesoli, Foucault, Maingueneau and Larrosa, 
this study postulates that the practices implied in the writing of this discoursive community, 
observed in the scenary of post-modernity, may be interpreted as a pedagogical experience  
that re-modernize the myth of Dionyso, giving value to erroneous principles and plurality in 
the contemporary societies. The fanzines and the alternative magazine produced by the 
group bring approaches from the point of some principles and procedures of the Discourse 
Analysis, as they also used for analysis written and/or oral declarations given by the 
individuals themselves in semi-structured interviews. The analyses comes from categories, 
for instance, genetc rites, discursive positions and self forms associated to the writing in 
question, in its cration, circulation and makes evident how the manifestation of Dionysian 
is done: the loafing, indiscipline, cult to live in group, praise to drunkenness, the appeal to 
laughter, the cruelty on sight, the erroneous (in the functions of authorship, in the self care 
and in the concepts to writing) and the creation (in the ways of doing and assuming 
knowledge). The thesis conclude that those individuals being author of such writing makes 
them individuals of the experience, that can be expressed as a pedagogy of life. 

Key-words: writing; discursive community; authorship; fanzines/alternative magazines; 
genetic rites; discursive positions; self-forms; Benfica; post-modernity; Dionysian; 
pedagogical experience. 
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1. ESBOÇOS DE TEORIA E MÉTODO: À GUISA DE INTRODUÇÃO 

Noite de festa na Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Lá nos jardins do antigo 

palacete dos Gentil, chega às minhas mãos o mais recente número do PalavraDesordem.

Vejo que meu texto está lá e o releio várias vezes. Naquele momento, vejo minha escrita no 

fanzine daquele que se diz Amanay Parangaba. 

Mas o que isso tem a ver com uma tese de doutorado?! Quem é Amanay Parangaba, o que é 

um fanzine, o que é PalavraDesordem, o que representa aquele encontro naquela noite e 

naquele lugar?  

Essas são algumas das questões específicas que podem pontuar alguns dos enredados 

enredos ligados à produção e circulação de uma escritura particular que quero aqui 

ousar interpretar. Trata-se de um conjunto de práticas de escrita de fanzines/revistas

alternativas realizadas por um determinado grupo de indivíduos que, através da autoria 

dessa escritura, constituíram-se como sujeitos, durante um certo espaço de tempo, num 

certo lugar. 

O lugar, cenário de produção e difusão dessa escritura, é o Benfica e o espaço de tempo se 

refere aos primeiros anos do terceiro milênio. Nesse bairro da capital cearense, nos 

primeiros anos de 2000, homens, mulheres e nem tanto, ligados através de laços sociais 

diversos, mas principalmente em laços de afetividade, vivenciaram a experiência de 

coletivizar seus diversos escritos através de duas séries de fanzines – PalavraDesordem e

Sarrabuio de Tertúlia – e de uma revista alternativa.– a Revista Pindaíba.

Esses escritos, diversos em várias ordens – produzidos individual ou conjuntamente, em 

vários gêneros textuais (de contos a resenhas, de poemas coletivos a artigos), inspirados em 

acontecimentos vivenciados ou não, ilustrados ou não, escritos com a finalidade de 

participar desses meios ou não –, têm como autores, personagens e leitores os próprios 

sujeitos, criadores, assim, de uma escritura que se realiza em paralelo aos usos nos 

estabelecimentos e rituais de escrita oficiais, no circuito comercial ou na sala de aula.
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Desse modo, naquela noite de festa no palácio dos Gentil, naquele encontro descuidado, 

alguns elementos se identificam  – nós três: eu, o colega Amanay e o fanzine de sua autoria, 

nomeado PalavraDesordem, um exemplo desse tipo de publicação independente e 

amadora, geralmente de pequena tiragem e impressa em fotocópias ou pequenas 

impressoras (MAGALHÃES, 2004, p. 11). Diante daquele itinerante dispositivo, eu me 

sinto, simultaneamente, autora e leitora daquele fanzine (talvez a “leitora-modelo” de 

Eco1), pela partilha de pontos de contato: somos desse tempo, somos dessa cidade, temos 

essa inquietação de buscar nosso lugar ao sol e firmar nossa voz para além do instante. E na 

mistura de temas e linguagens que aquele fanzine ali materializa, chega às minhas mãos 

mais do que uma noção especial do que seja esse papel manuscrito e digitado, dobrado e 

xerocado: inicia-se ali uma trajetória em busca da descrição e interpretação da experiência 

pedagógica de escrita que está por trás daquele encontro e que dá mote para o início desta 

tese. 

Do objeto e objetivos 

Compreendendo a escritura desses fanzines e dessa revista alternativa como dispositivo 

pedagógico, na medida em que atua como forma de constituição de si desses sujeitos, esta 

tese, pesquisa de doutoramento em Educação Brasileira, tem por objeto determinadas

práticas de escrita de fanzines/revistas alternativas de um “grupo de afinidades”, 

realizadas e divulgadas no bairro Benfica, na cidade de Fortaleza, Ceará, nos 

primeiros anos de 2000.

As reflexões sobre essas práticas foram desencadeadas a partir de alguns dos problemas de 

pesquisa que orientaram minha investigação, a saber: 

 Como e por que essa escritura particular de fanzines/revistas alternativas 

atua como uma experiência pedagógica?

 Como essa escritura pode ser compreendida como experiência que 

constitui indivíduos em sujeitos-autores? 

1 No sentido de que todo e qualquer texto implica um leitor particular, uma espécie de tipo ideal que o texto 
não só prevê como colaborador, mas ainda procura criar (ECO, 1994, p. 15). 
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 Por que se pode dizer que as práticas de escrita de fanzines/revistas 

alternativas desse grupo específico, em sua materialidade enunciativa e nas condições 

de sua produção e circulação, manifestam o conceito de dionisíaco?

 Como o dionisíaco se manifesta através dessa escritura? 

Como se pode antever, contribuições diversas das ciências humanas são necessárias para 

tentar sistematizar essas reflexões. Embora não negue que, com isso, acentue-se o risco de 

conferir mais fôlego para alguns aspectos e abordagens do que para outros. Ressalto, desde 

já, que não penso isso como “incoerência” teórica, mas como condição exigida para a 

interpretação dos fenômenos contemporâneos, o que me filia a teorias pós-modernas do 

conhecimento. Isso se manifesta, inclusive, na própria materialidade da tese, permeada não 

só de diferentes fontes teóricas e documentais, mas também pela conjugação entre 

linguagem escrita e imagética, em que imagens de textos diversos (fotografias, ilustrações, 

documentos, das capas de fanzines) são utilizadas com fins argumentativos e apresentam-se 

como recurso para complementar minhas proposições e buscar amplos diálogos com áreas 

distintas para realizar uma pesquisa em Educação. 

Meu objetivo, assim, é descrever e analisar a escritura de fanzines/revistas alternativas 

desse grupo como experiência pedagógica que reatualiza o conceito em torno do mito 

de Dioniso.

Nas minhas análises, amparo-me não só nas diferentes facetas do conceito de Dionisíaco 

formulado em Nietzsche (2006; 2001; 1996) e retomado em Maffesoli (1985; 2001; 2005a; 

2005b), como busco subsídio na própria discursividade dessa escritura. Nesse sentido, 

busco o apoio de Maingueneau (2001; 2006; 2008) e Foucault (1987; 1995, 2007, 2009) 

para traçar caminhos de interpretação dessas práticas de escrita. 

Mas, se na minha leitura dessa escritura como experiência pedagógica que manifesta o 

dionisíaco filio-me especialmente a autores como Friedrich Nietzsche, Michel Foucault, 

Jorge Larrosa, Michel Maffesoli e Dominique Maingueneau, quero ressaltar, contudo, que 

essa filiação se faz “livremente”: aproprio-me de alguns conceitos e direcionamentos 

metodológicos, sem pretender abarcar exaustivamente a obra desses estudiosos.  
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A respeito de Nietzsche, têm destaque algumas formulações como a vida como experiência 

estética, o mundo como vontade de potência e, principalmente, suas proposições acerca do

dionisíaco, o que se estende, através de Maffesoli, na proposta de um saber dionisíaco

como pensamento sobre as sociedades pós-modernas. Já em relação a Foucault, permito-

me transitar por entre suas distintas fases2, buscando auxílio nas suas propostas de 

arqueologia das práticas discursivas, de genealogia dos poderes e de ética/estética de si,

sendo esta última acompanhada de Larrosa e sua perspectiva de prática pedagógica e de 

sujeito da experiência. Quanto a Maingueneau, utilizo seus conceitos de ritos genéticos e 

de posicionamentos discursivos que possam me ajudar na relação entre o dionisíaco e essas 

práticas de escrita, bem como na descrição e interpretação dos processos de subjetivação 

implicados nessa escritura, produzida e difundida por um grupo de pessoas no bairro do 

Benfica, Fortaleza, Ceará, nos primeiros anos da década de 2000. 

Da justificativa

Para justificar a escolha desse tema – algumas práticas de escrita de fanzines/revistas 

alternativas no Benfica dos anos 2000 – não há como desvincular a história do meu 

projeto de pesquisa da minha história pessoal. 

Como se sabe, o bairro Benfica, na capital cearense, tem lugar privilegiado na história de 

Fortaleza. Segundo Vasconcelos Jr. (2000), até os anos 50 do século passado, juntamente 

com Jacarecanga, o Benfica era o bairro de preferência da burguesia fortalezense, 

representada por famílias como a do engenheiro José Thomé Sabóia, a família Manso 

2 De acordo com Gregolin (2004), a obra de Foucault pode ser compreendida a partir de três épocas, 
obviamente tratadas não como limites cronologicamente estanques, mas sim como tentativa didática de 
descrição de regularidades teóricas, cujos aspectos, como se sabe arqueologicamente, encontram-se 
dispersos2 ao longo de seus inúmeros trabalhos. Segundo a autora (GREGOLIN, 2004: 55), essas épocas 
revelariam focos de atenção mais ou menos distintos, porém, todos marcados pelo projeto de delineamento da 
produção histórica de subjetividades. Assim, primeiramente teríamos a fase de objetivação do sujeito, em que 
se trata de investigar os saberes que embasam a cultura ocidental, momento de elaboração do chamado 
método arqueológico, representado principalmente pelos trabalhos As palavras e as coisas e Arqueologia do 
saber. Em segundo teríamos a fase das técnicas disciplinares e da articulação entre saberes e poderes,
marcada basicamente pela idéia de que o poder se pulveriza na sociedade em inúmeros micro-poderes,
representada por trabalhos como Vigiar e punir e Microfísica do poder; finalmente, a fase da 
governamentabilidade e técnicas de si, em que, através principalmente da História da sexualidade, o autor 
tenta buscar a constituição histórica de uma ética e estética de si.
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Valente e a família de José Gentil, antiga proprietária dos prédios que hoje pertencem à 

Universidade Federal do Ceará, como a Reitoria e as Casas de Cultura Estrangeira. A 

preservação do modelo arquitetônico dos palacetes e mansões, bem como de parte da flora 

original, contribuiu para que, mesmo com a modernização do bairro – marcada, 

fundamentalmente, pela presença da Universidade Federal do Ceará, além da construção da 

antiga Escola Técnica Federal (atual Instituto Federal de Educação Tecnológica – IFCE), 

do estádio Presidente Vargas e ginásio Aécio de Borba, e, mais recentemente, de um 

shopping center e das instalações (continuamente suspensas) do projeto de metrô da cidade, 

o METROFOR – , o Benfica seja uma singular ilustração de que – conforme lembra 

Vasconcelos Jr. (2000) – o “velho” convive com o “novo” . 

A importância do bairro também se demarca na minha própria história de vida. As árvores 

que compõem sua paisagem, de elemento de descrição em romances cearenses do século 

XIX3 a recente objeto de luta por preservação ecológica4, permeiam as minhas primeiras 

lembranças do bairro, quando o visitei a fim de prestar concurso para o cursinho 

preparatório para a seleção da então Escola Técnica. Isso foi nos primeiros anos da década 

de 1990. De lá para cá, o antigo bairro de vivendas e chácaras aristocráticas, já 

diversificado com a urbanização crescente a partir da década de 1970, foi e ainda é palco 

para diversos trânsitos pessoais: da perigosa travessia de volta para casa em muitas 

madrugadas solitárias, após calouradas e festividades diversas, com Renato Russo cantando 

na minha mente que ter vontade é ter coragem; do fluxo incessante da 13 de Maio, 

avenida-rio que atravessa minha existência, anunciando continuamente o devir de outros 

passos; das passeatas, com suas intensidades retóricas e chateações político-partidárias; dos 

compromissos estudantis e profissionais em dias velozes; enfim, de muitas maneiras o 

3 Ver, por exemplo, A Fome, de Rodolfo Teófilo, que descreve cenas da seca de 1877. O bairro, apresentado 
como arrabalde de Fortaleza, é descrito como ponto de travessia para tráfico de escravos do interior a 
caminho da cidade (TEÓFILO, 1979, p. 56). E, ainda, A Normalista, de Adolfo Caminha, de 1890, em que, 
numa descrição do bairro, destaca-se uma esplêndida floresta de cajueiros, em sua natureza agreste e sincera
(CAMINHA, 1999, p.137). 
4 Refiro-me particularmente ao Comitê Pró-Tombamento das Árvores do Benfica, criado no ano de 2006, com 
o objetivo de se contrapor ao derrubamento de árvores na área da Universidade Federal do Ceará. Conforme 
matéria do jornal O Povo, de 23 de novembro de 2006, um grupo de 30 "amantes do Benfica" criou o Comitê 
Pró-Tombamento das Árvores do Benfica, que pretende conscientizar a população a preservar as árvores 
antigas e impedir que elas sejam derrubadas. Esse comitê, aliás, contou com a participação ativa de alguns 
dos sujeitos envolvidos nas práticas de escritura aqui abordadas, na qualidade de “amantes do Benfica”, e 
realizaram passeatas, panfletagens e atos na praça José Gentil. Ver um dos boletins do comitê no anexo 1. 
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Benfica povoa quinze dos meus parcos trinta anos, e suas ruas e avenidas, equipamentos de 

lazer e instituições de ensino, praças e bares, foram e são cenários significativos para 

encontros e desencontros na minha vida. E os fanzines/revistas alternativas fazem parte 

tanto da história do bairro quanto da minha. 

Não sei precisar exatamente quando e qual foi o primeiro fanzine que me chegou às mãos. 

Mas sei precisar quando escrevi para um fanzine. A primeira vez foi na época da minha 

graduação em Letras na Universidade Estadual do Ceará, no Centro de Humanidades, entre 

os anos de 1998 e 2001. O fanzine se chamava Missiva, de autoria de Fernanda Meireles, 

conhecida fanzineira da cidade.5 Desde então, recordo perfeitamente que achava o fanzine 

um interessante tema para uma pesquisa acadêmica, e até mesmo indaguei à própria 

Fernanda Meireles se ela não achava o mesmo, embora minhas pesquisas de monografia de 

graduação e dissertação de mestrado tenham abordado outros temas. Uma segunda vez, 

escrevi para uma edição do fanzine PalavraDesordem, no ano de 2004. Esse último 

fanzine, nas suas onze edições, inclusive, integra meu corpus de análise, e sobre ele farei 

maiores comentários posteriormente. O que importa enfatizar agora é que ambos foram 

difundidos no mesmo perímetro urbano, Benfica e entorno, nos primeiros dos anos 2000. 

A experiência de escrever para esses dois fanzines (uma carta pessoal para a autora e um 

artigo de opinião sobre turismo, respectivamente), bem como a de ver minha escrita 

materializada e divulgada através deles, a circular em situações inimaginadas, para além do 

poder do mercado editorial, implicou uma grande satisfação: especular que meus escritos 

chegariam às mãos de leitores diversos, indefinidos, ao sabor do acaso, foi motivo de 

grande alegria.

5 Fernanda Meireles atualmente é arte-educadora. Além de escrever fanzines há mais de dez anos, defendeu 
sua monografia de especialização sobre o tema e foi uma das coordenadoras da ONG Zinco – Centro de 
Estudos e Pesquisas sobre Mídia Alternativa. Profere regularmente palestras e oficinas que utilizam o fanzine 
como ferramenta de ensino e no ano de 2007, através do Edital das Artes da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, promoveu o II Cabeças de Papel, seminário sobre fanzines. Ver anexo 2. 
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Figura 2: Fotografia do Google Earth, de 2006, registrando imagem de satélite de trecho do bairro Benfica. 
No centro da foto, a Faculdade de Educação da UFC, com destaque para as árvores do chamado Bosque. Essa 
imagem, porém, a partir do ano de 2008 se torna diferente, com a construção de um bloco novo no território 

da Faculdade, o que lhe custou, mais uma vez, a perda de algumas árvores. 

Esse envolvimento pessoal, crescente principalmente a partir do já referido ano de 2004, 

época em que morei durante um ano e oito meses no bairro e quando intensifiquei minhas 

relações com as pessoas que integram o grupo dessa escritura, contribuiu, de algum modo, 

para o desejo de abordagem do tema e para o processo de amadurecimento do meu projeto 

de investigação. Mas foi somente depois de já ter ingressado no Doutorado em Educação 

Brasileira, da Universidade Federal do Ceará, em 2006, que tomei a decisão de abordar essa 

escritura e assumi-la como objeto de pesquisa, encorajada fortemente pelo meu orientador, 

o Prof. Dr. Gerardo Vasconcelos. 

Além desse envolvimento pessoal, é preciso destacar outra particularidade. No Ceará, de 

um modo geral (capital e localidades interioranas), há uma reconhecida tradição de 

impressos literários e artísticos, muitos de caráter crítico e humorístico6. Nessa tradição, na 

6 Barão de Studart foi um que catalogou jornais e revistas cearenses do começo do século XX (1919-1924), 
apresentando suplementos com os títulos sugestivos de O Mata-Mosquito, O Chico Pança, O Chiqueirador, 
O Bacamarte, Reco-Reco, Diabo a 4, O Raio X, dentre outros. Disponível no tomo especial de 1924 da 
Revista do Instituto do Ceará, em  <www.institutodoceara.org.br>. Ver também Alencar (1980), que comenta 
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década de 1990, a capital cearense já era cenário de intensa produção de fanzines, em que 

podem ser destacados Afinidades Eletivas, Relato, Noise, Masturbação, Iogurte e Rock’n 

Roll, TFP (Tudo é Falsamente Permitido), Paranóide, Unificação e Panacéa7 ou ainda 

Prisma, VLS, Sputo... Nesse cenário, o bairro do Benfica se apresenta como palco singular 

para a produção e difusão de fanzines/revistas alternativas, dada a confluência cultural 

propiciada, notadamente pela presença da Universidade e de outras instituições estudantis.

No ano de 1996, por exemplo, uma exposição sobre fanzines foi realizada no Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade Federal do Ceará, o MAUC (localizado no 

cruzamento das avenidas 13 de Maio e da Universidade), intitulada Mentes Magnéticas (no 

primeiro dia, na lista de assinaturas constam 224 nomes), promovida pelos “Seres 

Urbanos”, grupo de fanzineiros da década de 1990, numa exposição que apresentou 

fanzines de vários países. Isso sem falar na existência do curso de cinema de animação da 

Casa Amarela Eusélio Oliveira, importante pólo aglutinador de desenhistas, além de 

livrarias específicas sobre HQ´s (como a Fanzine), e ainda o Curso de Extensão de 

Quadrinhos, o qual publicou a revista Pium e estimulou a criação de fanzines/revistas 

alternativas como, por exemplo, o Demolição8. Este curso, coordenado inicialmente pelo 

professor Jesuíno Gurgel, realizado através do Curso de Comunicação Social, mantém-se 

ainda hoje. Aliás, a jornalista Thaís Aragão, uma ex-aluna de Comunicação Social da UFC, 

curso localizado no Campus do Benfica, em 1999, produziu sua monografia de conclusão 

de curso sobre fanzines (ARAGÃO, 1999), em pesquisa pioneira no Ceará sobre o tema. O 

Benfica, assim, é cenário tradicional de produção e difusão de fanzines e revistas 

alternativas9.

alguns grêmios e periódicos literários cearenses do século XIX. Também matérias jornalísticas assinalam isso, 
como a reportagem “Confraria das Letras”, em que se lê: Os cearenses sempre gostaram de formar grupos 
para falar, escrever e publicar literatura (O POVO, 12 de dezembro de 1995). 
7 Ver reportagem “Os novos marginais”. O POVO, 10 de maio de 1993. 
8 Ver no anexo 3a e 3b capas do catálogo da exposição e de um dos exemplares da revista citada. 
9 Ver capas de alguns fanzines que circularam pelo bairro, no anexo 4. 
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Figura 2: Fotografia de trecho da Avenida 13 de Maio, com destaque para a antiga gibiteria Fanzine, no ano 
de 2004. No prédio branco à direita da foto, o bar conhecido como Gaiola, ponto de encontro para adeptos do 

rock´n roll. O transeunte é El escriba do Benfica, um dos autores da escritura. Arquivo pessoal. 

O que já se pode depreender é que os fanzines/revistas alternativas podem ser considerados 

como importante material de registro de uma memória discursiva. Memória aqui 

compreendida como o conjunto de formulações que repetem, recusam e transformam 

outras formulações. “Memória” não psicológica que é presumida pelo enunciado 

enquanto inscrito na história (MAINGUENEAU, 1997, P. 115).   

Ressalte-se, mais uma vez, que minha tese não se debruça sobre a história dos 

fanzines/revistas alternativas de um modo geral, mas sobre um conjunto específico de 

práticas dessa escritura efetivadas no bairro, que se configuram como uma experiência 

pedagógica. Práticas realizadas por um determinado grupo de indivíduos, ou, conforme as 

palavras de Amanay Parangaba, no texto de definição do PalavraDesordem publicado em 

sua oitava edição, de 2005, trata-se de um “grupo de afinidades”: 

PalavraDesordem é um zine coletivo de contos e escritos livres feito por 

um grupo de afinidades de Fortaleza, Ceará, Brasil. Fala sobre o cotidiano 

e sua recriação a partir da construção de uma cultura literária comum, na 

qual cantamos nossas lendas e contamos nossas histórias (PD8).  
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Essa tribo, segundo a metáfora para tratamento da íntima relação entre grupos sociais e 

específicas produções de linguagem, é abordada aqui segundo o conceito de comunidade

discursiva (cf. MAIGUENEAU, 2001). Para entender que cultura é essa mobilizada através 

dessa escritura, durante um determinado recorte temporal e espacial, com a produção e 

circulação no bairro Benfica de um número de textos diversos, alguns dos quais compilados 

e materializados em fanzines/revistas alternativas, faz-se importante compreender a relação 

entre os modos de ser e estar desses indivíduos e sua escritura, com seus ritos e 

comportamentos regulares que, transitoriamente, dão-lhe uma unidade discursiva e 

existencial. São as práticas culturais e educativas implicadas nessa enunciação, com os seus 

desdobramentos na escrita desses sujeitos, que me interessam neste trabalho de pesquisa.

A razão para minha escolha em privilegiar especificamente esse grupo de pessoas e sua 

escritura se deu em função de um certo grau de envolvimento com esses indivíduos, o que 

me permitiu perceber que, por trás de suas práticas, há uma relevante experiência 

pedagógica, cuja aprendizagem se dá para além da sala de aula, com um saber de afirmação 

plena da vida que se constrói, efetivamente, pelo fazer. Esse envolvimento também 

facilitou algumas etapas da pesquisa, como acesso a material, abordagem e familiaridade 

para a obtenção de depoimentos mais espontâneos. Mas, principalmente, a escolha de um 

dado recorte (um grupo, um conjunto de práticas e um conjunto de textos produzidos, num 

determinado espaço de tempo) implicou o reconhecimento de que se faz necessário o 

debruçamento sobre práticas localizadas e as cenas específicas de enunciação dessas 

práticas. Reconheço, pois, que outros indivíduos/grupos autores de fanzines/revistas 

alternativas estão sendo postos de lado, que transitam pelo mesmo bairro e fazem circular aí 

seus textos e que vivenciam outras experiências pedagógicas, mas suas ações e relações são 

outras, o que certamente acarreta outras implicações em suas experiências de escritura e de 

aprendizagens significativas aí enlaçadas10.

O termo escritura, aqui utilizado, vincula-se a Barthes (2006, p.11), que atribui a essa 

designação a condição de ciência das fruições da linguagem. Segundo o autor, a escritura 

se manifesta como o lugar em que as palavras articulam saber e sabor, num discurso menos 

10 Nesse caso, por exemplo, não posso deixar de citar o grupo de pessoas que atua em torno da já referida 
ONG Zinco, e que há mais de cinco anos realiza encontros mensais para troca de fanzines, o ZINE-SE. Ver 
www.fotolog.com/zzzinco. Acesso em 1 de junho de 2009. 
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epistemológico que dramático (BARTHES, 2000, p. 18-21). A escritura, assim, não se 

restringe à modalidade escrita, como talvez possa parecer, mas abarca quaisquer usos de 

linguagem com pretensões ao literário. Literatura, no caso, não como conjunto de obras, 

mas sim compreendida em sua própria mathesis: a assunção incessante de distintos saberes 

(cf. BARTHES, 2000).

A escolha dessa designação, portanto, reflete minha proposição de que, atravessando as 

produções literárias desse grupo, há um saber específico, resultado de um conjunto de 

vivências partilhadas em práticas cotidianas de apropriação do espaço urbano do bairro 

Benfica, práticas microbianas, como diz De Certeau (2002, p. 175), materializadas em uma 

escritura que, como tal, realiza-se, a partir de uma página em branco, pela atividade 

concreta de criação de um texto e opera uma transformação do mundo exterior (DE 

CERTEAU, 2002, p. 225-226).  A escritura desse grupo, então, exerce papel fundamental, 

não só porque, através das práticas de escrita que implica, traz conseqüências sociais, 

culturais, econômicas, cognitivas e lingüísticas para o grupo e para o indivíduo (SOARES, 

2000, p. 17), mas também por possibilitar a realização, por parte desses sujeitos, de um 

gesto criador, numa linguagem que mediatiza uma construção de si e atualização de um 

saber através de uma atividade coletiva (DE CERTEAU, 2005).  

Esta pesquisa, portanto, busca refletir sobre essa específica escritura e delinear o saber e a 

formação de subjetividades que ela realiza. Pode-se dizer que busco compreender, no 

contexto da cultura e da escrita pós-moderna, de que modo as práticas de um determinado 

grupo social da capital cearense na primeira década de 2000 atuam como prática 

pedagógica, isto é, uma prática significativa que propicia a reflexão sobre si. 

Da metodologia

Para interpretar a escritura aqui abordada, primeiramente me amparo no postulado de que 

essa escritura, na sua condição de prática discursiva, não pode estar dissociada de sua 

“enunciabilidade” (MAINGUENEAU, 2008, p. 19): 

A “enunciabilidade” de um discurso, o fato de que tenha sido objeto de 

atos de enunciação por um conjunto de indivíduos não é uma propriedade 
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que lhe é atribuída por acréscimo, mas algo de radical, que condiciona 

toda sua estrutura. É preciso pensar ao mesmo tempo a discursividade 

como dito e como dizer, enunciado e enunciação. 

A partir daí, as práticas implicadas nessa escritura serão descritas e interpretadas a partir de 

diferentes fontes e documentos. Utilizo um corpus de quatorze fanzines e de uma revista 

alternativa. Esse recorte, ainda que eu já dispusesse de alguns exemplares, foi inteiramente 

recolhido junto aos próprios editores, que disponibilizaram seus originais a fim de que eu 

pudesse reproduzir cópias. Meu corpus também se constitui de relatos dos próprios 

indivíduos acerca de suas convivências e práticas de escrita, através de depoimentos dos 

autores-editores dos fanzines e da revista alternativa, coletados tanto em entrevistas 

estruturais escritas (encaminhadas desde o início da pesquisa, via e-mail, no ano de 2006), 

como em entrevistas semi-estruturais orais (gravadas em K-7 ou filmadas em miniDV). A 

opção por utilizar as duas modalidades – escrita e oral – diz respeito às diferentes 

possibilidades que ambas podem proporcionar: se por um lado um encontro face a face 

possibilita a espontaneidade do ritmo da fala e o aflorar de lembranças/esquecimentos de 

maneira menos planejada, as respostas às questões por escrito dão abertura à compreensão 

das especificidades da escrita de cada um dos envolvidos, principalmente relacionadas a 

estilo. 

Mas não me restrinjo a esse recorte: também utilizo uma série de outros documentos – 

outros fanzines, panfletos, cartazes, rascunhos, manuscritos, agenda pessoal, fotografias, 

ofício, textos de internet (comentários em fórum eletrônico, e-mails) etc. Muitos desses 

registros foram cedidos pelos próprios indivíduos. Além desse material, é importante 

também ressaltar os relatos e depoimentos adquiridos informalmente, de vários membros 

do grupo, ou simplesmente daqueles que foram “testemunhas”, através de conversas várias, 

casuais e espontâneas, muitas delas “sob brisa suave”, conforme diria um dos autores. 

Assim, também utilizo minhas observações pessoais a partir dessas conversas informais 

com várias pessoas que podem ser consideradas informantes de dados ligados à escritura. 

Enfim, utilizo tudo que possa me auxiliar na compreensão das particularidades de vivência 

do grupo e de sua escrita. Desse modo, no decorrer da minha pesquisa, organizei três tipos 

de pastas, contendo: 1) os fanzines e a revista que compõem o cerne do que chamo aqui de 
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escritura, bem como as entrevistas realizadas com o autores-editores; 2) fanzines e revistas 

afins, no que se destacam aqueles produzidos pelos mesmos indivíduos do grupo, em outras 

ocasiões, bem como outros documentos relacionados ao grupo e à escritura; 3) fanzines e 

revistas diversos, de outros autores, outros lugares e outras épocas. 

Como já aludi antes, para analisar esse material, oriento-me através de três categorias: a de 

posicionamento discursivo e de ritos genéticos (MAINGUENEAU, 2001; 2006) e as 

formas de si (FOUCAULT, 2007; 2008; 2009).

As duas primeiras categorias são definidas no seio da Análise do Discurso. A chamada 

École Française d´Analyse du Discours, desenvolvida a partir de alguns números da revista 

Langages, mas cujo marco inicial foi a publicação da obra Análise automática do discurso,

em 1969, de Michel Pêcheux (PÊCHEUX, 1997), instaurou um conjunto de formulações 

teóricas e metodológicas que desencadearam algumas rupturas (POSSENTI, 2005b) no 

tratamento da questão do sujeito e do sentido nas Ciências Humanas. Possenti (2005b, p. 

359) assinala que por trás desse tratamento tradicional, predominava um conjunto de 

hipóteses que concebiam, por exemplo, a língua como unívoca, o sujeito como uma 

unidade controlada pela razão e sempre bem-sucedido em dizer o que quisesse, e a 

conjuntura em que se produzem os sentidos como algo sempre uniforme. Com a Análise do 

Discurso, assume-se que, para além de uma concepção psicologizante de atuação livre e 

ativa, o sujeito se mostra como constituição dos indivíduos no e pelo discurso, como 

alguém que enuncia a partir de um lugar determinado pelas condições de produção, isto é, 

uma posição localizada nas formações sociais e ideológicas que, assim, condicionam a 

formação discursiva de onde se fala. O sentido, por sua vez, perde o caráter de informação 

e adquire o estatuto de objeto imaginário, ou seja, um efeito resultado de um jogo de 

imagens (representações ou antecipações sociais e ideológicas) entre os participantes de 

uma atividade comunicativa (PÊCHEUX, 1997a, p. 83). Portanto, como ressalta Possenti 

(2005, p. 360), a Análise do Discurso passa a considerar a existência de uma língua 

polissêmica e opaca, (...) a de um autor que dizia sempre mais, menos ou outra coisa em 

relação ao que queria dizer (em virtude dos efeitos da ideologia, do inconsciente) e das 

condições de produção com ingredientes contraditórios. Ou seja: as línguas não são 

transparentes e puramente representacionais e os sujeitos não são donos exclusivos do seu 
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dizer, pois são atravessados por imperativos da ordem das ideologias, do inconsciente e das 

interações específicas das quais participam, cumprindo diferentes funções e propósitos. 

É preciso lembrar que se passaram mais de trinta anos desde a publicação da obra inaugural 

da Análise do Discurso, e obviamente, de lá para cá, ocorreram algumas variações teóricas 

e metodológicas. Assim é que, notadamente a respeito da concepção de sujeito, não se pode 

mais concebê-lo, como na fase inicial da AD, como exclusivamente interpelado, seja pela 

ideologia, seja pelo inconsciente. Mais do que um lugar determinado pelas formações 

sociais, ideológicas e discursivas, a noção de sujeito implica também um caráter pragmático 

e interacional, em constante movimento. Conforme afirma mais uma vez Possenti (2004, p. 

91), não se pode tender nem para a noção de sujeito livre, nem para a de sujeito assujeitado: 

acredito em sujeitos ativos, e que sua ação se dá no interior de semi-sistemas em processo. 

Nada é estanque, nem totalmente estruturado. Ou, ainda segundo Possenti (2009a), esse 

suposto impasse que estaria no bojo das discussões sobre a concepção de sujeito para a 

Análise do Discurso (sujeito livre versus sujeito assujeitado) pode ser desfeito com a 

seguinte formulação: se os sujeitos não inventam o jogo, não significa que não joguem. 

Além disso, não o fazem todos ou sempre da mesma maneira; há craques e pernas-de-pau 

(POSSENTI, 2009a, p. 83). 

É nessa direção que a concepção de sujeito é utilizada neste texto, isto é: não se trata nem 

de um sujeito cartesiano nem de um sujeito alienado, cujos conceitos acabam por pressupor 

o sujeito como fundamento, como dado fechado, mas de uma construção originada a partir 

de uma experiência de si que emerge em determinadas “condições de possibilidade” e cuja 

manifestação, sempre em trânsito e localizada em um determinado exercício de enunciação, 

pode ser vista a partir da participação desses indivíduos em comunidades discursivas

(MAINGUENEAU, 2001).  

Segundo Maingueneau (2001, p. 30), o conceito de comunidade discursiva remete à 

articulação entre formações discursivas e funcionamento dos grupos de produtores e 

gerentes que as fazem viver e vivem delas, sugerindo, então, uma relação intrínseca e 

dinâmica, contínua, entre grupos sociais e práticas discursivas. A noção de prática

discursiva adotada aqui também a partir de Maingueneau (1997; 2008) reflete isso: a 
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linguagem como trabalho (o que supõe escolhas e estratégias), mas um trabalho que se dá 

em específicas condições, dentro de uma rede de discursos e condições de possibilidade. 

Ou seja: os modos de fazer textos se relacionam radicalmente aos modos de ser/estar no 

mundo. Assim, as obras engendram uma relação de articulação entre indivíduos-sujeitos e 

para analisar como a prática discursiva dessa escritura opera uma experiência de formação 

(a própria constituição de indivíduos em sujeitos-autores), como diria Foucault, faz-se 

necessária a correlação, numa cultura, entre campos de saber, tipos de normatividade e 

formas de subjetividade (FOUCAULT, 2007, 10). 

A respeito dos posicionamentos discursivos, segundo Maingueneau (2000, p. 110), podem 

ser compreendidos como a especificidade de um discurso dentro da rede interdiscursiva (a 

cadeia histórica incessante de formulação e relações entre discursos) e do campo discursivo 

(no caso, literário), que se demarca a partir de uma relação de diferenciação junto a outros 

discursos. Ou seja: implica uma tomada de posição, bem como uma ancoragem num 

espaço conflitual (MAINGUENEAU, 2001, p. 69). 

Já sobre os ritos genéticos, é preciso compreender, conforme já adiantado, que qualquer 

prática discursiva se fundamenta numa relação radical entre enunciados e cenários de sua 

enunciação, o que pressupõe a impossibilidade de cisão entre organização dos grupos 

sociais e suas produções de linguagem (MAINGUENEAU, 1997). Assim, os ritos 

genéticos dizem respeito a um modo de vida capaz de tornar possível uma obra singular 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 48), e têm um duplo estatuto: o de realidade histórica e o de 

sintoma de proposições estéticas (MAINGUENEAU, 2001, p.49). Logo, pressupõe-se que 

essa categoria possa, de algum modo, acenar para a compreensão das práticas das quais 

emergiu a escritura abordada.  

É no sentido de proposição estética que me aproximarei de Foucault, ao abordar, também, 

como uma terceira categoria de análise, as formas de si assumidas e que demonstram como 

esses indivíduos, pelas escolhas estéticas que fazem, manifestam uma ética dionisíaca com 

sua escritura.  

Que, evidentemente, não se reduz ao meu corpus. Os indivíduos desse grupo se 

expressaram/expressam dionisiacamente nas mais diferentes formas: poesias-coletivas, 
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contos, vídeo-poemas, ilustrações e desenhos, etc. Assim, seria quase impossível trabalhar 

com a totalidade de textos dispersos criados pelo grupo. Utilizo, então, basicamente, 

coletâneas que compilaram vários desses indivíduos, como os fanzines PalavraDesordem

(ao todo, com 11 edições) e Sarrabuio de Tertúlia (3 edições), bem como a revista 

alternativa Pindaíba, em edição única. A maioria das edições foi lançada entre os anos de 

2001 e 2004.

Antes de descrever um pouco mais atentamente essa escritura, convém falar um pouco dos 

indivíduos que, através da criação e circulação dessa escritura, transmudaram-se em 

sujeitos-autores.

De indivíduos a sujeitos-autores 

Tarefa perigosa, abordar, numa tese, pessoas com as quais se tem laços de afeto. Mas viver 

é perigoso e, como diria Maffesoli (2005a, p. 53), o afeto, o emocional, o afetual, 

elementos, enfim, que são da ordem da paixão podem se tornar alavancas metodológicas 

que podem servir à reflexão epistemológica, e são plenamente operatórias para explicar os 

múltiplos fenômenos sociais que, sem isso, permaneceriam totalmente incompreensíveis.  

Portanto, para abordar a experiência de formação de alguns indivíduos em sujeitos-autores, 

assumo meus laços de afeto para tratar desse “grupo de afinidades”.

Essa designação, encontrada no próprio fanzine PalavraDesordem, reflete, a meu ver, uma 

forma específica de denominar as múltiplas atrações-repulsões, das quais estão 

impregnadas todas as agregações que compõem a vida social (MAFFESOLI, 2005, p. 18).

Trata-se de um conjunto de pessoas, que, a partir dos anos 2000, através de ritos que 

compreendem comportamentos tidos como boêmios e indisciplinares, realizam sua 

escritura e através dela se dizem enquanto grupo. Conforme pretendo mostrar, são boêmios 

porque reatualizam uma mitologia de vivência e (auto)representação do autor literário (cf. 

MAINGUNEAU, 2001), e são indisciplinares porque rompem com a regulação dos espaços 

arquiteturais, funcionais e hierárquicos, redimensionando seus usos e atribuindo-lhes uma 

outra complexidade, além de se contrapor à idéia de tempo produtivo, valorizando o ócio 

(cf. FOUCAULT, 1987).
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Trata-se de um grupo de indivíduos freqüentadores regulares dos espaços ao redor da 

Universidade – com a qual têm ou não laços formais, isto é, não são exclusivamente alunos 

e/ou professores – e que se reúnem, no período em questão, por vários lugares. O bairro do 

Benfica, com suas ruas, praças e bares, de modo geral, pode ser considerado o circuito de 

produção e circulação dos fanzines/revistas alternativas, mas esse circuito se relaciona 

particularmente aos equipamentos formais do Campus Universitário do Benfica, com o 

Centro de Humanidades e com a Faculdade de Educação, onde se situam os lugares mais 

representativos: o chamado Bosque ou Boske, que abrangia, à época, os Centros 

Acadêmicos dos cursos de Pedagogia e Educação Física, uma quadra de esportes e o 

estacionamento da Faculdade de Educação, além de um conjunto de árvores quase 

centenárias (mangueiras, sapotizeiros, juazeiros, pitombeiras etc), atrás da Biblioteca de 

Humanidades, nos jardins das Casas de Cultura etc.

As ocasiões também são diversas: depois ou nos intervalos de aulas, antes de se dirigir aos 

inúmeros bares do bairro ou a eventos diversos, como calouradas ou lançamentos de livros, 

por exemplo, partilhando em libações um garrafão de vinho adquirido por quota, ou 

simplesmente numa rápida passagem do movimento “do espaço da rua” para “o espaço da 

casa”. Nesses encontros, entre outros tantos exercícios de sociabilidade e trocas 

intersubjetivas, esses indivíduos vivenciam e fazem circular seus “causos” – reflexões 

pessoais, poesias-coletivas, colagens, contos, ilustrações, desenhos e rabiscos, etc. 

certamente como desdobramento de uma convivência em que têm destaque as rodas de 

consumo de Cannabis Sativa.

A Cannabis Sativa é o nome científico atribuído à erva conhecida popularmente, dentre 

outras designações, como maconha, ou bangue, ou marijuana, ou diamba, ou bagulho, ou 

fumo, ou simplesmente coisa. Extraída do Cânhamo, essa planta teve seus primeiros usos 

datados do período neolítico, na Ásia Central. Além da confecção de materiais com a fibra 

da planta (tecido, papel etc.), o cânhamo também tem finalidade terapêutica e ritualística, 

em função da substância química psicoativa chamada Tetra-hidrocanabinol (THC) 

(ROBINSON, 1999, p. 64). 

29



Consumida através do fumo, essa planta produz no cérebro uma reação química de efeitos 

bem peculiares11. Alguns desses efeitos, aliás, parecem ter profunda relação com as práticas 

envolvidas na escritura desse grupo, no que se destacam os seguintes registros de Robinson 

(1999, p. 44-45): 

A Cannabis produz um amplo espectro de efeitos perceptivos. Entre eles 

estão mudanças de humor, facilitação do comportamento interpessoal e 

redução do comportamento agressivo. Em outras palavras, a Cannabis em 

geral faz as pessoas se sentirem felizes, sociáveis e tranqüilas. Os sentidos 

do paladar, olfato, toque e audição ganham novas qualidades e maior 

intensidade. O sentido do tempo é invariavelmente distorcido pela 

Cannabis; os eventos parecem durar muito mais do que realmente duram. 

Outro efeito comum é um forte sentimento de estar “aqui-e-eagora”. 

Mas, mesmo admitidos seus usos terapêuticos, e embora a indústria (legal ou ilegal) por 

trás de seu plantio e cultivo movimente grandes cifras12, essa erva ainda é considerada pela 

oficialidade como “droga”, e, consequentemente, um objeto de tabu. Isso se reflete nas 

disputas do espaço da Universidade por essa comunidade (no que aí também se instaura 

uma unidade para as pessoas que integram o grupo da escritura aqui abordada), 

especialmente através dos enfrentamentos junto aos funcionários da empresa terceirizada 

responsável pela segurança e vigilância da Universidade.

Esse tabu, necessariamente, recai sobre esta tese. Também por conta disso, deixo de 

designar os indivíduos pelos nomes próprios, evitando atrelar e restringir seus nomes à 

função de usuários de Cannabis. Utilizarei, então, os pseudônimos com que assinam seus 

textos (verbais e não-verbais) ou ainda alcunhas e apelidos pelos quais são nomeados em 

grupo. No entanto, nomear aqui esses indivíduos por seus pseudônimos tem a ver 

principalmente com o pressuposto de que a ligação entre indivíduo, nome próprio e nome 

do autor não é isomórfica (FOUCAULT, 1992, p. 45). A ênfase nos seus pseudônimos 

11 Esses efeitos têm relação com as áreas em que os canabinóides se agregam, o que, aliás, se faz a partir de 
receptores cerebrais exclusivos para acolher o THC. Conforme esclarece Conrad (2001, p. 97), essas áreas 
são: O córtex cerebral, a área primária, também é o lar do pensamento elevado, da percepção, das emoções 
e da cognição. Outros agrupamentos aparecem no hipocampo, a região cerebral que está associada à 
memória, no cerebelo e no striatum, que estão associados ao movimento; e no gânglio basal, uma área 
ligada ao controle do movimento e à coordenação.
12 A esse propósito, ver matéria da Revista Rolling Stones, Brasil de março de 2007 sobre Clube da Maconha. 
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reflete, pois, a relação que quero estabelecer entre a constituição de uma subjetividade 

específica que é organizada discursivamente e a função de autoria que esses indivíduos 

exercem. 

Tentando, assim, assumir a postura pós-moderna de evitar que as identidades se fixem (cf. 

BAUMAN, 1998, p.114) e novamente citando Maffesoli (2001, p. 113), ao ressaltar que há

uma “alma desconhecida” no seio de cada indivíduo, quero falar um pouco deles aqui sem 

a pretensão de uma definição cabal, sem cair na redução simplista e totalitária das 

formulações genéricas, admitindo a instabilidade, flexibilidade e pluralidade de cada um 

deles (e do meu próprio olhar sobre eles), diversos em individualidades e subjetividades, 

mas que, num instante que se fez eterno13, se disseram autores através dessa escritura.

Nos primeiros anos de 2000, eles são, na maioria, jovens e joviais, entre vinte e quarenta 

anos. São de ambos os sexos, mas os que participam mais enfaticamente da escritura são 

predominantemente do sexo masculino. Muitos são estudantes universitários e seguiriam 

carreira acadêmica. Outros eram trabalhadores das redondezas, outros moravam ou moram 

ainda no próprio Benfica. E há ainda os que apenas transitavam e transitam por ali. Muitos 

têm tatuagens pelo corpo. Volta e meia, estão vestindo camisas pintadas a mão, feitas por 

dois colegas do grupo, o mesmo para as pulseiras e cintos em macramé feitos por outro dos 

indivíduos. Locomovem-se a pé, de bicicleta, de carro ou de ônibus. Alguns fazem surf, 

outros tocam um instrumento musical (ou pretendem tocar). Das mais variadas classes 

sociais e de bairros distintos da cidade, tendo estudado tanto em escolas particulares como 

públicas, há os que foram pichadores e os que já tiveram passagem pela polícia, 

principalmente por porte e uso de Cannabis Sativa. Ao momento de escrita desta tese, há os 

que continuam jogando xadrez nos C.A.s da Universidade e os que tiveram filhos e se 

tornaram pais de família.  

Essas pessoas assumem uma função de autoria que, como já sugeri mais acima, parece-me 

diluir-se em várias formas de exercício discursivo, já que por autor se pode compreender 

13 Baseio-me, aqui, em Maffesoli (2003), para quem a vida se constitui como uma sucessão de instantes 
eternos. A noção de instante eterno, inspirada na formulação nietzscheana do grande dizer sim à vida, é 
ancorada na celebração artística do tempo eterno de duração efêmera, para o que cabe viver intensamente o 
que há de bom e ruim, de prazer e de dor na existência: Sem dúvida, é duro viver. Mas essa aspereza é o sal 
da vida intensa (MAFFESOLI, 2003, p. 15). 
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não exatamente o indivíduo que pronunciou ou escreveu um texto, mas o princípio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua 

coerência (FOUCAULT, 2001, p. 26). Por autor, portanto, compreende-se a função que 

caracteriza um modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos 

na sociedade (FOCUCAULT, 1992, p. 46). Eu interpreto, então, no seio dessa escritura, 

uma autoria plural e dinâmica que se constitui pelas seguintes figuras:

1)o autor-editor, aquele que atua como o principal responsável pela composição do fanzine 

e/ou da revista, com a coleta e colagem dos textos, a montagem, a produção das fotocópias 

e impressões, a organização de meios para o seu custeio, bem como a distribuição;

2) o autor-narrador, aquele que participa com os textos propriamente, verbais (escritos) ou 

não-verbais (imagéticos, visuais), sejam textos assinados (e aí prevalecem os contos, 

poemas e ilustrações, embora também apareçam outros gêneros textuais, como resenhas 

acadêmicas e artigos de opinião) ou anônimos, como no caso de poesias-coletivas, quase 

sempre escritas numa mesa de bar ou em rodas afins14;

3) o autor-personagem, um caso à parte, e bem significativo: trata-se de alguém do grupo 

que é personificado em algum texto, transformado em personagem através da narrativa de 

um episódio vivenciado e redimensionado. 

Não há autorias fixas: ora os indivíduos atuam como autores-editores e narradores, ora 

somente como autores-narradores, às vezes apenas como autores-personagens. E às vezes 

os membros do grupo são apenas leitores. Mas a questão que se apresenta é: por que o 

exercício de autoria dessa escritura pode ser compreendido como uma experiência 

pedagógica?

Esse exercício parece apontar, de antemão, a questão das identificações múltiplas, ao 

contrário da concepção de identidade una e essencial, segundo propõe toda uma lógica das 

descontinuidades em geral (cf. FOUCAULT, 1995, 3-20) ou especificamente em Maffesoli 

14 De modo algum, portanto, a designação de autor-narrador se relaciona exclusivamente a textos de tipo 
narrativo (isto é, aqueles que apresentam uma estrutura específica marcada por elementos como personagens, 
desenvolvimento temporal de ações, espaço, foco narrativo etc.). Trata-se tão somente da designação que 
preferi tomar para nomear a função de “enunciador” ou “contador”. 
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(2005b, p. 19), que opta por uma descrição social dos indivíduos pautada no exercício de 

máscaras variáveis. No caso da autoria dessa escritura específica, isso se materializa, 

conforme já indiquei, na forma de pseudônimos. Os pseudônimos demonstram a condição 

paratópica da autoria literária e, obviamente, não são nenhuma novidade na escrita 

poética.15 Seu uso nessa escritura, por um lado, demonstra a filiação a uma tradição do 

campo literário, por outro, parece apenas evidenciar que a subjetividade não se reduz nem à 

individualidade nem à autoria, e que cada um de nós indivíduos podemos mesmo ser feitos 

de vários, atravessados simultaneamente por condicionamentos históricos e culturais, 

atavismos genéticos, instintos, desejos fortuitos e acasos imprevistos. Uma identidade 

locuscêntrica (MAFFESOLI, 2003), a depender do lugar sempre móvel que estamos 

ocupando nas dinâmicas esferas do social, em que, como diria Nietzsche (2005, p. 291), o

jogo do mundo, imperioso, mistura ser e aparência.

Apresento, então, rapidamente e ao meu modo, sem preocupação com padrões canônicos 

do registro de escrita acadêmica (justamente para expressar essa impossível possibilidade 

de representação exata e completa), sem me preocupar com uma ordem cronológica linear, 

ou seja, misturando elementos da época em que vivenciaram a escritura bem como 

elementos posteriores, alguns desses autores da escritura abordada, através de seus 

pseudônimos e alcunhas. Vale lembrar, ainda, que a convivência por trás da escritura 

envolve um grande número de pessoas, e o recorte dos que aqui aparecem ocorre por alguns 

motivos: 1) são os editores dos fanzines e da revista; 2) são citados pelos próprios sujeitos, 

nos depoimentos coletados, como alguns dos mais atuantes na escritura e que merecem 

referência; 3) seus textos verbais e não-verbais são utilizados nesta tese com destaque. 

Então, para descrever e interpretar como alguns indivíduos se constituíram em sujeitos 

autores, através de determinados ritos genéticos, posicionamentos discursivos e relações de 

si para consigo, dou destaque aos seguintes nomes, os que exerceram a função de autores-

editores, narradores e personagens, mas lembrando que nem o grupo nem a escritura se 

reduzem a eles: 

15 Para Maingueneau (2001), a paratopia diz respeito à condição de difícil localização social do indivíduo que 
é também autor literário: A pertinência ao campo literário não é, portanto, a ausência de qualquer lugar, mas 
antes uma negociação difícil entre o lugar e o não-lugar, uma localização parasitária, que vive da própria 
impossibilidade de se estabilizar (MAINGUENEAU, 2001, p. 28). 
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Amanay Parangaba

Este é um professor que virou índio. Ingressou no curso de História da UFC em 1998. 

Como editor do PalavraDesordem em seus onze números, também em versão digital16, foi 

o responsável pela reunião de mais de trinta outros autores-narradores. Editou também 

alguns folhetos de cordel e outros fanzines, como Um zine para espíritos livres e

GuaráZine, além de ter participado de outros, como o Sexoxes, o Sarrabuio de Tertúlia e a 

Revista Pindaíba. Fez também alguns vídeo-poemas da/sobre a “galera”, bem como 

trabalhos artesanais em macramé. E junto ao desenvolvimento dessas artes, também foi um 

dos idealizadores de vários projetos, como o selo editorial PalavrAndante, o projeto 

Historiando (juntamente com outros dois historiadores, colegas de faculdade), o já citado 

comitê Pró-Tombamento da Árvores do Benfica e do Comitê Pró-Tombamento da Estação 

da Parangaba (também com um desses colegas historiadores, idealizador do grupo Comuna 

Libertária), que, em prol da preservação da antiga estação de trem do bairro Parangaba, 

ameaçada com a construção do METROFOR, conseguiu assegurar o tombamento da 

mesma pela prefeitura de Fortaleza, homologado no Diário Oficial de 13 de dezembro de 

2007.17 Atualmente é historiador do Museu do Ceará. 

16Disponível em www.palavradesordem.siteonline.com.br. Acesso em 1 de junho de 2009. 
17 A crítica ao METROFOR e sua tentativa de demolição da antiga estação da Parangaba também se vê no 
vídeo de um minuto realizado por Fedox, editado no vídeo “Fortaleza 24h”, produzido pela Escola de 
Audiovisual de Fortaleza. 
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Figura 3: Duas versões de um dos cordéis de Amanay Parangaba, em que relata como um professor 
descobriu ser “a encarnação de um bravo guerreiro Tupi”. O primeiro cordel produzido (à direita) tem 

ilustração de Besq. O segundo foi impresso em gráfica, sob o título do Selo PalavrAndante, projeto fruto da 
parceria com o escritor Gadelha do Cordel. 

Raimundo Canibal 

Esse ex-militante do PART (grupo político atualmente conhecido como Crítica Radical, de 

tradição no cenário local), fez alguns experimentos com fanzines (como a realização do Eu

também vou reclamar) até exercer, no início da década de 2000, a autoria do Sarrabuio de 

Tertúlia, realizado em três edições. Nessa época, tinha uma vasta cabeleira rastafari e era 

aluno do curso de Artes Cênicas no então Centro de Educação Tecnológica – CEFET (atual 

IFET-CE). Na descrição pessoal para constar no livro Encontos & Desencontos (2007),

assim se definiu: 

Vulgo Canibal ou Besouro do Cão Mangagar Rola-bosta. É um sujeito 

insuportavelmente revoltado, muito difícil de conviver. Vagabundo nato. 

Coiseiro metido a poeta, começou os seus trabalhos literários no final dos 

anos 90, só por vadiagem, escrevendo contos, crônicas e poemas de 

qualidade questionável, mas perguntem se ele se importa... 
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Cavaleiro das Tormentas  

O Cavaleiro das Tormentas, que, atualmente, deu lugar ao Professor Babau (e outras 

“máscaras”, como o Manolo Coração dos Outros), foi um dos agitadores do movimento 

Phulerista18 e, ao momento de fechamento desta tese, realiza o Profanar, evento plural de 

artes, reflexões acadêmicas e outras desmesuras. Nasceu em família de destaque no cenário 

político cearense, formou-se em História pela UFC no final da década de 1990, fez 

mestrado na mesma instituição e tornou-se professor da Universidade Estadual do Ceará na 

cidade de Quixadá. Um dos autores-editores da Revista Pindaíba, também narrador nos 

fanzines PalavraDesordem e Sarrabuio de Tertúlia e também personagem, como se pode 

ver no seguinte trecho do conto “O bode e o bonde do Benfica”, assinado por Amanay 

Parangaba, publicado na referida revista: 

Nosso último camarada era calmo, sereno, tranqüilo, de óculos, leitor 

inveterado de Teófilo e Caminha, dos quais se dizia amigo, professor e 

poeta nas horas vagas. “Mas não parnasiano!”, dizia (AP – RP). 

Filhote

Após voltar de São Paulo, onde morou por um tempo, voltou para Fortaleza e ingressou no 

curso de Comunicação Social, após algumas tentativas em outros cursos. Foi então que 

conheceu os outros integrantes do grupo. Sua prosa, em que se destacam os contos, teria 

chamado a atenção de uma professora do seu Ensino Médio, feito na antiga Escola Técnica 

(atual IFET) e cuja influência, através do empréstimo de livros, teria sido determinante para 

a sua escrita, conforme apontou em seus depoimentos para esta tese. Costumava também 

fazer rápidas ilustrações do grupo, em momentos diversos e foi o diretor do curta-metragem 

Reisado, filmado com alguns membros do grupo e inspirado em conto homônimo de sua 

autoria, mas que nunca foi editado. Ao momento de fechamento desta tese, rumou para o 

capitão do Maranhão e vivencia os primeiros anos de paternidade. Na sua auto-definição 

para o livro Encontos&Desencontos (2007, p. 196), assim interpretou a si mesmo: 

18 Que remete à “fuleragem”, isto é, na minha livre tradução do dialeto cearense, coisa sem valor, de pouca 
monta. Alguns exemplos de poesia phulerista, ditados a mim pelo Cavaleiro das Tormentas, numa noite num 
dos bares do Benfica: 1) Dá-lhes, Dallas! 2) Por que tão longe se há Quixadá? E uma última pérola, criada 
durante a narrativa de um caso em que alguns ex-alunos do Centro de Humanidades da UECE levaram a 
imagem de São Tomás de Aquino para um bar: Tomeis, Tomás! 
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...ultimamente interrompeu qualquer tipo de escrita, mas acredita que em 

breve vai interromper é a vagabundagem e voltar a contar umas besteiras 

que andou pensando. 

Dias

Desenhista profissional, exerceu, até 2004, a função de um dos coordenadores do Núcleo de 

Animação da Casa Amarela da UFC, onde começou como aluno do curso de animação, em 

1995. Suas primeiras experiências com fanzines se deram quando foi aluno da Escola 

Técnica Federal do Ceará: editou três edições do Sputo – versos cuspidos, além de outros. 

Desde menino, é leitor aficcionado de arte seqüencial (isto é, Histórias em Quadrinhos, 

segundo Will Eisner, o papa desse gênero), tendo vendido goiabas na feira para adquirir as 

revistas do gênero, conforme relatou informalmente. Foi um dos idealizadores e editores da 

Revista Pindaíba, editada no ano de 2003.

Figura 4: Em 2004, em viagem a Recife, a fim de divulgar a revista num evento de quadrinhos, foi abordado 
por um casal de assaltantes, num episódio que serviu de mote para a ilustração de folheto da campanha de 

(tentativa) de elaboração do segundo número da revista, de autoria do próprio Dias, em 2006. 

Fedox

Um transeunte a caminho das energias cósmicas, conforme consta na definição de quem 

sou eu de sua página do Orkut, ao momento de escrita desta tese. Também chamado de 

Fedorento pelos colegas, é um misto de cobra da informática, surfista do Serviluz e 

aprendiz de cineasta. Embora já tenha editado vários fanzines, com destaque para os 
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números do Reflexão&Subversão19, aqui é abordado principalmente como autor-narrador 

(o que escreve em fanzines editados por outros). Já foi aluno de Redes de Computadores 

numa faculdade particular da cidade, tocou em bandas de punk rock e participou da 

realização de vídeos experimentais (alguns, inclusive, pela Escola de Audiovisual da Vila 

das Artes da Prefeitura de Fortaleza, gestão de Luizianne Lins).  

Dedham Califa – El escriba do Benfica

Muitas são as designações que lhe cabem, mas assina habitualmente como Dedham Califa, 

El escriba. Completou seus quarenta anos num acampamento memorável às margens do rio 

Pajeú, na Abreulândia, no ano de 2004. De seu nome, uma derivação lexical foi processada 

para designar, entre os indivíduos do grupo, atitudes não muito confiáveis – calixtagens.

São muitas, mas destacaram-se as “expropriações” de objetos de bares e restaurantes 

(notadamente copos e taças) ou, mais comumente, isqueiros dos colegas de roda. 

Ultimamente, é visto tomando notas com uma grande pena de pavão à qual anexou uma 

caneta Bic. Escreve sonetos, crônicas e pequenas histórias, geralmente inspiradas em 

personas e paisagens vistos e vivenciados. Torcedor do Ferroviário Futebol Clube, 

considero o arquivista do grupo, juntamente com Amanay Parangaba. Cursou Ciências 

Sociais na UECE e Mestrado em Educação Brasileira na UFC. Na época de sua graduação, 

teve participação, junto a outros “comparsas”, na criação e montagem do VLS – Veículo 

Lançador de Satélites, um “zine-revista de crítica sócio-cultural”, com cinco edições. Aliás, 

foi nesse primeiro suporte que o dito Prof. Dr. Gerardo Vasconcelos, orientador da autora 

desta tese, publicou pela primeira vez: trata-se do artigo acadêmico “Memória, poder e 

violência”, na edição de número 3. 

19 Aliás, esse fanzine consta também nas abordagens de Galvão (2005) acerca da escrita subversiva de 
fanzines. 
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Figura 5: Desenho, feito em guardanapo, registrando parte das comemorações do quadragésimo aniversário 
de El Escriba, no restaurante Caicó, no bairro Benfica. De autoria de Filhote. 

Felipe Capacete  

Este cientista social investigou a questão do autismo na sua pesquisa de mestrado (também 

em Educação, pela FACED-UFC) e teve passagem pelas fontes d’água de um grande 

shopping center da cidade. Trabalhou com audiovisual e como professor substituto na UFC 

e, acredita-se, bebe mais comedidamente, após certo incidente: o dia em que, chegando à 

festa na casa de um amigo, diante da campainha que não tocava e dos chamados e clamados 

que o dono da casa não ouvia, decidiu: “Vou pelo telhado”, conforme narrado no texto “O 

entrudo telhadista”, de autoria de El escriba e publicado no livro Encontos&Desencontos

(2007).
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Figura 6: Ilustração de Dias para o texto “O entrudo telhadista”, de El Escriba do Benfica, publicado no livro 
Encontos&Desencontos. 

Naná

Como diria um dos membros do grupo, em texto de orelha de um certo livro, esse 

cangaceirístico-pintor do tempo presente, com grafitte e spray fez sua poesia de rua e sua 

história descontínua em contínuas amostras na cena da cidade. Nas camisas de colegas e 

admiradores da sua arte e nos murais20 espalhados pela Universidade, lançou grife: o 

cangaceirismo-estético21. Um dos principais ilustradores da escritura. 

20 Alguns desses murais já não estão mais nas paredes da Universidade, mas chegaram a ser registrados em 
artigo sobre a arte-educação desse autor (cf. CALIXTO, 2007, p. 105-119). 
21 A esse respeito, conferir, por exemplo, capa ilustrada por esse artista do livro Linguagens da História
(2003), o número 7 da Coleção Diálogos Intempestivos, das Edições UFC. No texto de orelha desse livro, 
assinado por um dos sujeitos, consta definição de seu traço como cangaceirismo-estético.
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Besq

Pode-se dizer que sua marca registrada são os cogumelos. Com experiências relacionadas à 

pichação e grafitagem, pintava camisas que muitos dos indivíduos vestiam frequentemente 

e atuou como um dos principais ilustradores da escritura. Tinha papel fundamental em 

acampamentos e outros encontros diversos do grupo (pela habilidade culinária e em outras 

questões práticas).

Magá (M) 

Além desse pseudônimo, é também nomeado como Chacal das Estepes, Cabritinha e C.J. O 

caso mais emblemático de autor-personagem. Segundo comentários dispersos colhidos em 

várias situações informais de conversa, é o membro do grupo que transita há mais tempo 

pelos espaços da Universidade, inclusive o Bosque. Cursou, por um tempo, Geografia na 

Universidade Estadual do Ceará, tendo deixado o curso. Por consenso, é o que mais 

desencadeou brigas (e sofreu “peias”) entre os indivíduos e o que mais bebe. Sem dúvida, o 

mais dionisíaco de todos. 

Figura 7: Ilustração do próprio Magá, publicada no PalavraDesordem, terceira edição. Destaque para a 
cadelinha desenhada à esquerda, nomeada “Tuca”, representação da própria cadelinha do indivíduo conhecido 

por Magá. 
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A maioria desses autores mencionados, entre outros, faz parte de uma coletânea de contos 

intitulada Encontos & Desencontos22, livro publicado através de edital de artes da 

Prefeitura de Fortaleza, no ano de 2007, sendo que dois dos participantes do grupo (os 

editores da Revista Pindaíba), juntamente com o poeta e professor de História da 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) Nuno Gonçalves (que também 

vivenciou a autoria de fanzines), são os idealizadores.

Ressalte-se também que, ao momento de escrita desta tese, os mesmos indivíduos (com 

exceção de alguns) se mobilizam para viabilizar o segundo número da Revista Pindaíba. A

realização desse trabalho coletivo demonstra, a meu ver, a significação dessa escritura pela 

continuidade da escrita literária dos indivíduos. Certamente, há condições de possibilidade 

para a emergência e desenvolvimento dessa escrita, como o grau de letramento e a vivência 

da e na Universidade. Mas o que é de se frisar é que essa escrita, no que tem de potente e 

significativa, com certeza passa por seus experimentos com fanzines. 

Da escritura

Como relacionar índios libertários, poetas ocasionais, bodes que viajam no tempo e fissuras 

urbanas23? O que há de comum entre escritos diversos compilados sob forma de fanzines e 

rodas de jovens que bebem vinho e fumam maconha atrás da biblioteca de uma 

universidade? Querer estabelecer uma ligação imediata entre esses elementos é tão 

problemático quanto a pretensão de relacionar, fácil e cabalmente, enunciados produzidos 

ao seu contexto de enunciação. Resta a dúvida: como designar e descrever as práticas de 

escrita aqui abordadas? 

Aliás, Foucault (1995) já apontou a dificuldade na questão da classificação e dos limites 

para as unidades discursivas: categorizações como “obra”, por exemplo, não podem mais 

ser consideradas como dados a priori, os quais o analista, simplesmente, põe-se a revelar: 

22 Ver anexo 5. 
23 Faço referência especificamente ao conto “O Bode e o Bonde do Benfica – ou O Encontro do Bode Yoyô 
com os Cavaleiros das Tormentas”, de Amanay Parangaba, e à HQ Fissura, de Dias, ambos publicados na 
Revista Pindaíba.
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A constituição de uma obra completa ou de um opus supõe um certo 

número de escolhas difíceis de serem justificadas: será que basta juntar 

aos textos publicados pelo autor os que ele planejava editar e que só 

permaneceram inacabados pelo fato de sua morte?  Será preciso incluir, 

também, tudo que é rascunho, primeiro projeto, correções e rasuras dos 

livros? Será preciso reunir esboços abandonados? E que importância dar 

às cartas, às notas, às conversas relatadas, aos propósitos transcritos por 

seus ouvintes, enfim, a este imenso formigamento de vestígios verbais que 

um indivíduo deixa em torno de si, no momento de morrer, e que falam, 

em um entrecruzamento indefinido, tantas linguagens diferentes? 

(...)Assim, não é a mesma relação que existe entre o nome de Nietzsche, 

por um lado e, por outro, as autobiografias da juventude, as dissertações 

escolares, os artigos filosóficos, Zaratustra, Ecce Homo, as cartas, os 

últimos cartões assinados por “Dionysos” ou “Kaiser Nietzsche”, as 

inumeráveis cadernetas em que se misturavam notas de lavanderia e 

projetos de aforismos (...) A obra não pode ser considerada como unidade 

imediata, nem como unidade certa, nem como unidade homogênea 

(FOUCAULT, 1995, P. 26-27). 

Entretanto, por outro lado, é possível estabelecer relações regulares e dominantes na 

dispersão de enunciados que, revestidos de tantos objetos, conceitos e estratégias de dizer, 

atravessam tantos outros enunciados. Assim, em alguma medida, tento seguir o que 

Foucault (1995, p. 30) nomeia projeto de descrição do acontecimento discursivo:

Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 

limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 

enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 

enunciação exclui (FOUCAULT, 1995, p. 31). 

Cabe, então, procurar delinear que regularidades fazem dessas práticas de escrita aqui 

abordadas uma unidade. E mais: por que compreendê-las atreladas ao conceito de 

dionisíaco.

Acredito que essa escritura, como acontecimento discursivo, impregnado de valores dados 

e em movimento, possa ser aqui descrita em termos, já que seria ingenuidade crer em uma 
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descrição exata e absoluta. Isso é, inclusive, um problema constatado por estudiosos como 

De Certeau (1995)... 

tudo começa com o gesto de “selecionar”, de reunir, de, dessa forma, 

transformar em “documentos” determinados objetos distribuídos de outra 

forma. Essa repartição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela 

consiste em “produzir” tais documentos, pelo fato de recopiar, transcrever 

ou fotografar esses objetos, mudando, ao mesmo tempo, seu lugar e 

estatuto (...) faz com que sejam exilados da prática para estabelecê-los 

como objetos “abstratos” de um saber (DE CERTEAU, 1995, p. 32) 

Também Possenti (2004) retoma aquele autor para expressar essa inquietação no âmbito da 

Análise do Discurso: 

O inconveniente do método, condição de seu sucesso, é extrair os 

documentos de seu contexto “histórico” e eliminar as “operações” dos 

locutores em circunstâncias partilhadas de tempo, lugar e competição (DE 

CERTEAU Apud POSSENTI, 2004, p. 193). 

Mas, correndo todos os riscos, acredito que alguns pontos já foram esboçados, que 

permitam perceber essa escritura como uma unidade. A princípio, a própria unidade, 

também relativa e transitória, da autoria, em que seu exercício parte de um “grupo”; depois, 

em razão de algumas afinidades e práticas compartilhadas, no que se destaca: 

 a-) a freqüência a certos espaços de convívio – o bairro Benfica como um todo e 

especificamente alguns lugares da Universidade, como o Bosque. 

b-) a experiência de boêmios e indisciplinados, no que se destaca a condição de embriaguez 

e de usuários de Cannabis Sativa.

Outro ponto, mais explícito, é o próprio suporte de materialização e divulgação de seus 

escritos. Embora a escrita de um saber dionisíaco, digamos assim, desses sujeitos seja 

comunicada nas formas mais variadas – de vídeos experimentais feitos em computador 

doméstico a guardanapos de bares e restaurantes – uma unidade para essa escritura se 

evidencia através dos fanzines e revista alternativa realizados por tais sujeitos, em que se 
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destacam o PalavraDesordem, o Sarrabuio de Tertúlia e a Revista Pindaíba, o que também 

especifica, pelo seu aspecto independente e errante, seu caráter dionisíaco.24

Vale lembrar ainda que o fenômeno de criação e circulação de fanzines e revistas literárias 

não é, evidentemente, exclusivo do Benfica dos anos 2000: Picard (2008), por exemplo, faz 

menção a um tipo de publicação contrária ao padrão que ele considera como literatura 

midiática, o conjunto de livros que disputam os primeiros lugares em vendas e dos quais 

passa a viver a crítica profissional (PICARD, 2008, p. 85). Evocando as revistas literárias 

da França como publicações quase-privadas que permitem a escritores, verdes ou 

confirmados, divulgar os próprios textos, afirma tal escrita, para além dos “egozinhos de 

aldeia”, como a realização da pulsão irreprimível de escrever para poder existir... 

(PICARD, 2008, p. 98). 

É assim também que tento interpretar essa escritura neste trabalho de pesquisa: movidos 

por uma vontade de se dizer, esteticamente, enquanto existência coletiva, ou de viver a vida 

como obra de arte, esse grupo, em seus fanzines e revista alternativa, faz materializar um 

conjunto de ritos de gênese e de posicionamentos que dizem de uma partilha de vivências e 

experiências de si, durante um determinado período da vida de cada um, e que estão 

atrelados a um saber específico. 

A seguir, uma rápida descrição de cada um: 

O PalavraDesordem veio a público no ano de 2002. O número 125 contava com onze 

páginas numeradas e um texto de apresentação não intitulado como editorial, apresentando 

a seguinte definição de si: 

24 Já que, como assinala Maingueneau (2001, p. 83), se quisermos tornar a emergência de uma obra pensável, 
sua relação com o mundo no qual ela surge, não é possível separa-la de seus modos de transmissão e de suas 
redes de comunicação. 
25 Este número 1 do Zine PalavraDesordem me parece ser o mais emblemático de toda a escritura: ele me 
parece apresentar um ethos do grupo, isto é, uma imagem que dá unidade aos indivíduos como autores: para 
além das marcas de primeira pessoa de plural e da especificação de um lugar e um tempo de atuação, como se 
vê nesse texto que abre o fanzine. A representação dessa autoria coletiva que frutificou, especialmente durante 
os primeiros anos da década de 2000, a partir de vivências do bairro Benfica, na cidade de Fortaleza, também 
se vê no conjunto dos textos que reúneO número 1 do PalavraDesordem apresenta os seguintes textos, 
dispostos em seqüência: Eu, uma vítima de Deus, conto assinado por Cavaleiro das Tormentas; Jardim 
Interior, poema assinado por July Hare; Benfica, crônica assinada por Filhote; O bosque sagrado,
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Não devemos pedir permissão para ser livres, e vivemos agora!!! Contra 

as hierarquias, preconceitos e qualquer forma de fascismo, contamos 

nossos causos (...) Coletivo de contos e escritos afins, compilados entre 

agosto e setembro de 2002, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil, Benfica. 

Ao todo, até o tempo de produção desta tese, foram produzidas onze edições do 

PalavraDesordem, além de mais duas edições: uma edição especial, organizada por ocasião 

da cirurgia a que se submeteu Amanay Parangaba a fim de extrair um tumor maligno do 

estômago, em 2005; e uma edição de número 12, dedicada ao movimento pró-tombamento 

das árvores do Benfica, no ano de 2006. Em 2004, um sítio digital foi criado pelo editor 

para expor as versões eletrônicas dos fanzines originais, além de propiciar mais um espaço 

para divulgação dos autores26.

O Sarrabuio de Tertúlia apresenta-se com a junção de dois nomes significativos: 

“sarrabuio”, variante não-padrão de “sarrabulho”, um prato da culinária nordestina que é 

preparado com sangue de porco; já “tertúlia” se refere a reuniões e festas, originando, 

inclusive, uma expressão como “do tempo das tertúlias”... O fanzine, assim, seria a 

expressão de um caos festivo. Surgiu da parceria de Raimundo Canibal com um outro 

colega de militância. O terceiro e último número foi editado apenas por Canibal, mas os 

três números em conjunto refletem um aspecto nitidamente político de crítica ao sistema de 

relações de produção baseadas na concentração de capital. 

A Revista Pindaíba, editada por Dias, Cavaleiro das Tormentas e Filhote, surgiu no final do 

ano de 2003 para dar vazão ao desejo do grupo de lançar “um zine, uma revista, seja lá o 

que for, enfim, uma publicação que fizesse circular suas idéias”, conforme relata a 

reportagem do jornal O Povo27. Contém textos diversos (contos, pequenos ensaios, HQ’s, 

ilustrações etc.) e suas festas de lançamento (em Quixadá e em Fortaleza) deram muito o 

que falar entre os colegas do grupo. 

conto/crônica de Amanay Parangaba; A TPM da lua cheia do Benfica, conto/crônica d’El Escriba do Benfica; 
O dia em que a merda truou, conto/crônica de Raimundo Canibal; Gatos Pingados, poema de Júlio Maciel 
(escritor do começo do século XX). Além do mais, o fanzine reúne ilustrações de July Hare, Naná e Dias. 
26 Ver www.palavradesordem.siteonline.com.br
27 “Os novos marginais do Benfica”. O Povo, 09/02/2004. 
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Figura 8: Capas das três edições do Sarrabuio de Tertúlia, das onze edições do PalavraDesordem e da única 
edição da Revista Pindaíba, publicados entre os anos de 2002 e 2004. 

47



                              

48



Após essas considerações iniciais, resta dizer que esta tese se estrutura da seguinte forma – 

após este capítulo introdutório, apresento, no segundo capítulo, dois subtópicos em que se 

destacam: 1) a assunção de uma perspectiva epistemológica que concebe a pós-

modernidade como cenário das práticas de escrita de fanzines e revistas alternativas; 2) a 

elaboração do conceito de dionisíaco. No terceiro capítulo, realizo a análise e reflexão 

sobre os ritos genéticos dessa escritura, com base nos depoimentos coletados e na 

representação desses ritos na própria escritura. No quarto capítulo, procedo à análise dos 

textos publicados nos fanzines e na revista alternativa, enfatizando os posicionamentos

discursivos implicados nessa escritura, também refletidos nos depoimentos dos membros 

do grupo acerca de suas relações de convivência e criação. No quinto capítulo, apresento 

minhas elaborações sobre as formas de si que podem ser entrevistas com a escritura. 

Fechando a tese, uma sistematização final sobre a compreensão dessa escritura como 

experiência pedagógica e sua relação com o dionisíaco.  

Antes de prosseguir, quero ainda ressaltar que, evidentemente, essas práticas de escrita, de 

modo algum poderiam ser reduzidas a esta pesquisa. Como diz Larrosa, comentando a 

questão da leitura para Nietzsche, nem o mundo nem o homem são suscetíveis de uma 

exegese definitiva (LARROSA, 1998, p. 238) e a minha interpretação dessa escritura como 

experiência pedagógica não diz tudo sobre ela e as práticas reais envolvidas não têm sua 

ampla vitalidade limitada por um arcabouço supostamente preciso de teoria e método. Sob 

esse maior limite, aceito minha condição e tento, também eu, fazer desta tese uma escritura. 
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2. PRÁTICAS DE ESCRITA NA PÓS-MODERNIDADE: DE FANZINES E 
DIONISÍACO

2.1 Esse tal de pós-moderno... 

A pessoa constrói-se na e pela 
comunicação. 

Michel Maffesoli

Três momentos na transição de milênios: em uma noite de lua cheia, regada a muito vinho 

barato e substanciosos “becks”28, uma folha de papel circulou entre aquelas doze ou quinze 

pessoas que se reuniam frequentemente, ora nas antigas mesinhas do Bosque da Faculdade 

de Educação, ora atrás da biblioteca do Centro de Humanidades, ora em outros cantos 

“clandestinos” da Universidade que a ocasião oferecesse. “Não pense, sinta e escreva”. 

Essa é a ordem da desordem: uma poesia-coletiva para fazer daquele instante uma 

eternidade. Corta. Em um segundo momento, a colagem de eus, integrados num todo 

caótico, embriagado, cômico e perverso, ganharia unidade em compilações artesanais 

ordenadas com a ajuda (ou entrave) do Word e de máquinas da Xerox. Corta. Em um 

terceiro momento, talvez similar ao primeiro, aqueles textos colados, recortados, 

fotocopiados, reinventados, “ganhariam o mundo”, distribuídos de mão em mão, face a 

face, corpo a corpo, boca a boca. O Capital espreita, mas a Música se faz aí também 

presente: da alternância entre a desmesura do coletivo e a ordenação da individuação, 

manifesta-se a circularidade entre impulsos diversos que se atravessam numa mesma 

expressão: fanzine.

Inicio este capítulo imaginando esses três momentos para destacar elementos importantes 

para a minha interpretação das práticas de escrita de fanzines/revistas alternativas de um 

grupo particular de pessoas: o plural na unidade, o outro no mesmo, o velho no novo. Entre 

o imprevisto do acaso e as condições de possibilidades, a realização de escrita e de si em 

fanzines, revistas alternativas e afins se faz a todo o momento, em todos os lugares, em 

diferentes situações, com seus peculiares instantes de piração, inspiração, expiração (ou de 

gênese, materialização e difusão dessas escritas). Vou mirar uma em particular, restrita, 

28 Na gíria de grupos de usuários, cigarro de maconha. 
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localizada. E para isso, entre a precisão e o alumbramento que desejo nesta “miração”, 

convém antes de tudo apresentar as lentes com que me volto para aqueles episódios. Ou 

seja: para compreender a especificidade da escritura desse grupo de indivíduos, sujeitos em 

constituição através de seus escritos, faz-se necessário traçar a perspectiva epistemológica 

com que me oriento, e que se insere no seio de um debate que não é novo mas que 

permanece atual: a questão da pós-modernidade. 

É preciso assumir, logo de antemão, que o empreendimento de definições objetivas e 

absolutas é problemático: elas podem se mostrar mais como armadilhas de suposta 

precisão, que, na tentativa de interpretar um dado fenômeno, acabam por reduzir sua 

diversidade e vitalidade.  

Supor o pós-moderno simplesmente como uma “falsa ruptura com a modernidade” ou 

“polissemia irritante” (cf. ROUANET, 1987, p. 230) é cair na ingenuidade de uma 

concepção de história como uma linearidade contínua e progressiva e de mundo como um 

real exterior e objetivo. Em vez disso, podemos pensar a história e o mundo como 

Vasconcelos (2002, p. 14): São muitos campos que fundem e se modificam. São cadências e 

ritmos sem compasso.

Assim, neste tópico, pretendo abordar alguns aspectos que, para alguns (MAFFESOLI, 

2005a, 2005b; LYOTARD, 1989), estão relacionados à contemporaneidade e podem ser 

nomeados de pós-modernos, especialmente aqueles aspectos que estão diretamente 

relacionados com os processos de criação e circulação de fanzines e revistas alternativas.  

Por trás do termo pós-moderno não há consenso. Harvey (1994, p.47), por exemplo, assim 

expressa o grande dissenso associado às suas acepções: 

Será o pós-modernismo um estilo, (caso em que podemos razoavelmente 

apontar como seus precursores o dadaísmo, Nietzsche, ou mesmo, como 

preferem Kroker e Cook (1986), “As Confissões” de Santo Agostinho no 

século IV) ou devemos vê-lo estritamente como um conceito periodizador 

(caso no qual debatemos se ele surgiu nos anos 50, 60 ou 70)? Terá ele o 

potencial revolucionário em virtude de sua oposição a todas as formas de 

metanarrativas (incluindo o marxismo, o freudismo e todas as 
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modalidades da razão iluminista) e de sua estreita atenção a “outros 

mundos” e “outras vozes” que há muito estavam silenciadas (mulheres, 

gays, negros, povos colonizados com sua história própria)? Ou não passa 

da comercialização e domesticação do modernismo e de uma redução das 

aspirações já prejudicadas deste a um ecletismo de mercado “vale tudo”, 

marcado pelo laissez faire? 

A citação anterior leva a crer que o que se nomeia “pós-moderno” pode ter várias 

abordagens, como também pode ser considerado em vários aspectos. 

É nessa direção que Jameson (1993) apresenta um conjunto de elementos que favorecem a 

compreensão de pós-modernidade como conceito periodizante: o surto de crescimento do 

pós-guerra dos EUA, a fundação da V República na França, o neocolonialismo, a 

Revolução Verde, a computação eletrônica e a informática e ainda o avanço nos estudos da 

genética humana seriam alguns elementos que permitem compreender a correlação entre 

novos aspectos formais da cultura e um novo tipo de vida social com uma nova ordem 

econômica (JAMESON, 1993, p. 27). 

É problemático, claro, reduzir os fenômenos à simples cadeia de ligação entre determinados 

acontecimentos macroestruturais e a emergência de uma ordem social e cultural, o que pode 

supor uma pretensa explicação totalizante. Mas é difícil negar, por exemplo, que os avanços 

eletrônicos e digitais, com o redimensionamento das categorias de espaço e tempo que 

propiciou, tenham transformado o mundo e as dinâmicas culturais, desde a invenção do 

micro-chip, em 1957. Ou que a transição de um modelo econômico dominante baseado na 

linha de montagem do fordismo para a chamada “acumulação flexível”, que privilegia, por 

exemplo, o terceiro setor, o enxugamento das responsabilidades do Estado e as relações 

trabalhistas mais informais, tenha alterado profundamente o modus vivendi em sociedade 

(cf. HARVEY, 1994).

Nessa perspectiva, pode-se pensar o pós-moderno como uma teia de elementos diversos, 

vistos como num caleidoscópio, como o capitalismo multinacional, o advento dos motores 

eletrônicos e nucleares a partir dos anos de 1940, da política neoliberal (que procura 

devolver ao setor privado parte das atribuições do Estado), a sociedade pulverizada em 

objetivos grupais ou microfísicos (no que se pode pensar, por exemplo, nos segmentos 
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nomeados “gays, lésbicas e simpatizantes”, “militantes soropositivos”, “afrodescendentes” 

etc.), os espaços arquiteturais em que distoam cores e formas, estéticas do retrô mescladas 

ao vídeo-grafismo, a literatura pop... Enfim, uma complexidade irredutível a definições 

cabais. 

Não vou me deter em prolongar certas discussões a respeito do pós-moderno, como as 

sutilezas entre modernidade/pós-modernidade e modernismo/pós-modernismo 

(SANTAELLA, 2003) ou sua relação com pós-estruturalismo (cf. PETERS, 2000) ou ainda 

as vulgatas e os simulacros em torno de tópicos como “des-referencialização do real e a 

des-substancialização do sujeito (cf. SANTOS, 2004). O que interessa é relacionar o pós-

moderno a um pensamento que se volta para o caos da vida e a impossibilidade de lidar 

com ele exclusivamente através do pensamento racional. Trata-se de assumir, como diria 

Maffesoli (2001, p. 22-23), numa postura científica, a falência do mito de um progresso 

infinito e buscar a efervescência dionisíaca que se faz de fenômenos que não querem ter um 

sentido.

... ao contrário de uma visão histórica, finalizada, orientada para um 

objetivo determinado – visão cujo fundamento deve ser procurado na 

perspectiva soteriológica própria da tradição judaico-cristã, depois na 

perspectiva da filosofia da história moderna (hegeliano-marxista ou 

funcionalista) – , ao contrário, portanto, desse linearismo, está a ponto de 

fazer renascer alguma coisa de mais pagão, também relativista: um 

pensamento do destino que integra simultaneamente o risco e os 

constrangimentos próprios do espaço e da natureza (MAFFESOLI, 2001, 

p. 114). 

Assim, essa atitude de buscar a efervescência e o vitalismo do mundo pressupõe pelo 

menos duas bases: 1) a ciência perde sua legitimidade de trono em que se assentam a 

Verdade e a Razão Objetiva; 2) a ciência se faz de outros critérios que não a racionalidade e 

a continuidade como parâmetros de descrição. 

Lyotard (1990) tratou da “deslegitimação” dos principais conceitos que nortearam a ciência 

moderna, como “razão”, “verdade”, “progresso”. Conforme assinala o autor (LYOTARD, 

1990, p. XVI), a crise dos metarrelatos que supostamente explicariam a totalidade em 
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casuísmos unívocos, crise essa acompanhada pelo impacto das novas tecnologias sobre o 

estatuto da ciência a partir dos anos de 1950, sugere uma atitude de incredulidade diante de 

qualquer explicação absoluta e total, o que é próprio do pós-moderno. Uma atenção à 

complexidade do mundo pós-moderno – intensificada com o advento e desenvolvimento 

dos mass media  – instaura a quebra com modelos absolutos de explicação e interpretação 

dos fenômenos, privilegiando o relativismo e desprestigiando o racionalismo exaltados pela 

modernidade, no sentido de que... 

...a característica essencial do racionalismo é bem essa maneira 

classificatória, que quer que tudo entre em uma categoria explicativa e 

totalizante. (...) essa estranha quimera que quer que tudo entre num molde 

preestabelecido, desbastando ou acrescentando, conforme as necessidades 

da causa, sem verdadeira preocupação com o homem vivo, que sofre, que 

é feliz, que tem emoções e sentimentos, e do qual, em suma, nada se 

aprende etiquetando-o de um modo ou outro (MAFFESOLI, 2005, p. 31). 

 E já que a ciência se mostra apenas como mais um discurso sobre o mundo, concebido 

como uma teia de inesgotáveis formas de interpretação, o saber pós-moderno, então, 

assume a condição de algo que aguça nossa sensibilidade para as diferenças e reforça 

nossa capacidade de suportar o incomensurável (LYOTARD, 1990, p. XVII).

Portanto, pode-se definir o pensamento pós-moderno como orientado para as instâncias 

locais e as micro-relações que marcam a existência dos fenômenos ou objetos a serem 

observados, com as singularidades aí implicadas e, quase sempre, desqualificadas pela 

tradição de relevância científica. Nesse sentido, autores como Nietzsche, Heiddeger, 

Foucault e Derrida são referenciais para o pensamento pós-moderno, mas bem se pode 

pensar, como faz Tarnas (2006), que o pós-moderno é o resultado de uma diversidade de 

correntes intelectuais, algumas bem contrastantes entre si (pragmatismo, existencialismo, 

marxismo, psicanálise, feminismo, hermenêutica, desconstrução e filosofia pós-empirista 

da Ciência), resultado esse que gira em torno de alguns princípios gerais:

Há uma avaliação da plasticidade e da mudança constante da realidade e 

do conhecimento, uma ênfase na prioridade da experiência concreta sobre 

os princípios abstratos fixos e uma convicção de que nenhum sistema de 
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pensamento axiomático deva reger a crença ou a investigação. Admite-se 

que o conhecimento humano é subjetivamente determinado por uma 

imensidão de fatores; que as essências objetivas, ou as coisas em si 

mesmas, não são nem acessíveis, nem postuláveis; e que o valor de todas 

as verdades e pressuposições devem estar sujeitos ao teste direto. A busca 

decisiva pela verdade está obrigada a ser tolerante em relação à 

ambigüidade e ao pluralismo; seu resultado necessariamente será um 

conhecimento relativo e falível, em vez de absoluto e seguro. (TARNAS, 

2006, p. 422-423). 

Além da ênfase às diferenças e particularidades de cada “referente” a ser não mais 

“decodificado” e sim “construído”, um terceiro aspecto que poderia ser realçado segundo 

uma perspectiva pós-moderna é a tentativa de retomada do caráter de prazer associado à 

reflexão racional, a “fruição intelectual” (MAFFESOLI, 2005a). Esse “elogio a uma razão 

sensível”, próprio da antigüidade e das sociedades tradicionais (MAFFESOLI, 2005a, p. 

42), possibilita a ruptura, que o pós-moderno manifesta, com o corte impositivo, típico da 

modernidade, entre ciência e arte, entre razão e vida, entre afeto e intelecto. Um saber pós-

moderno, assim, se volta para a aceitação de todos os matizes e sutilezas, efervescentes e 

desenfreados, do mundo sensível, assumindo a máxima, através da pesquisa científica, de 

que o vitalismo transpira por todos os poros da pele social, (MAFFESOLI, 2005a, p. 49).

Tentando evitar um ranço de “racionalismo negador”, preparo meus óculos para observar o 

fenômeno nessa esteira pós-moderna de tentar... 

...saber romper com uma postura intelectual, em última análise bem 

conformista, que busca sempre uma razão (uma Razão) impositiva para 

além daquilo que convida a ser visto e a ser vivido. É preciso retornar, 

com humildade, à matéria humana, à vida de todos os dias, sem procurar 

que causa (Causa) a engendra, ou a faz como é (MAFFESOLI, 2005a, p. 

46-47). 

É com esse olhar que tento observar o fenômeno da escrita de fanzines/revistas alternativas 

desse grupo social, já que as práticas às quais essa escrita se encontra irresistivelmente 

associada ocupam um lugar de destaque nesse contexto peculiar. E, embora não se 

restrinjam a uma escrita literária, os fanzines apresentam aspectos muito peculiares de uma 
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literatura dita pós-moderna, especialmente no que têm de acirramento das formas lúdicas, 

disjuntivas, abertas, processuais, anárquicas (Hassan Apud HARVEY, 1989, p. 47-49). 

Mas como definir o que não cabe na definição?  Antes de buscar elaborar a minha própria 

definição, ainda que instável, penso nas muitas definições de fanzine que li durante a 

pesquisa. Dentre elas, elejo a de Fernanda Meireles, fanzineira da “cidade solar” de 

Fortaleza que, após mais de dez anos fazendo fanzines, escreveu uma monografia de 

especialização em Arte-educação sobre fanzines. Minha escolha se dá porque o caso de 

Fernanda Meireles ilustra bem como a paixão está em ação na vida social (MAFFESOLI, 

2005a, p. 176) e como as vivências e escrita de fanzineira se misturam à da especialista. 

Além do mais, dois aspectos merecem destaque em sua definição – o caráter dos afetos e a 

dimensão artística: 

Os fanzines, ou zines, são projetos pessoais que se concretizam através da 

publicação em máquinas fotocopiadoras (chamadas de “xerox”) ou gráficas 

rápidas. Com tiragens pequenas, que podem variar de 10 a 3.000 

exemplares, são pequenas mídias e se, comparadas aos veículos da grande 

imprensa, são mídias minúsculas. É um veículo de comunicação que serve 

como suporte para uma mensagem com potencial de tornar-se vetor de 

uma rede de interlocutores acerca de determinado assunto. É também uma 

obra de arte em si, dado o seu caráter pessoal, artesanal e criado dentro de 

uma proposta estética (MEIRELES, 2008, p. 10). 

O que a autora nomeia “rede de interlocutores” pode ser compreendido como grupos, 

tribos, agregações, comunidades. Encontro entre pessoas que criam entre si um vínculo 

pelas práticas de escrita e leitura que compartilham. Em torno desse vínculo, uma 

infinidade de desejos e passionalidades inomináveis, mas passíveis de materialização 

plástica. E o que a autora chama de “proposta estética” pode ser compreendida como a 

artesania a que se refere Magalhães (2007), a experimentação de novas linguagens e 

ousadias conceituais.

Assim, tradicionalmente produzidos e difundidos às margens dos circuitos profissionais e 

comerciais de escrita e leitura, os fanzines atuam como elos de laços sociais e veiculam 

afetos e estéticas particulares. E é daí que, mesmo correndo os riscos das definições, 
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associo os fanzines à vida como obra de arte e o mundo como vontade de potência, duas 

premissas do pensamento de Nietzsche, nome significativo para o pensamento pós-

moderno29.

Reafirmando o mundo como vontade de potência, tal como Nietzsche postulou há mais de 

cem anos (NIETZSCHE, 1996, p. 450), as práticas de escrita de fanzines/revistas 

alternativas se apresentam num jogo de forças e ondas de força ao mesmo tempo um e 

múltiplo. Entre risco e constrangimento, entre acasos e determinismos, as práticas dessa 

escrita se processam em ações múltiplas e microcelulares, contraditórias e dispersas, que 

demarcam espaços de conflito, disputa e poder, de amplas as ordens, em recortes 

particulares. Isso se pode perceber, inclusive, na fala de um fanzineiro do início da década 

de 1990: Algumas pessoas fazem fanzine por opção: querem ficar fora do mercado. Outras 

por situação: não têm espaço.30

É preciso acrescentar que a noção de poder implicada na vontade de potência nietzschiana 

se compreende como relação, ou seja, está para além da proposta das análises 

macroeconômicas tradicionais. Como destaca Foucault (2004), o poder não se dá, não se 

troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação (...) bem como não é principalmente 

manutenção e reprodução das relações econômicas (FOUCAULT, 2004, p. 175). 

E reafirmando a vida enquanto experiência estética, sob o “mesmo” imperativo vivenciado 

pelos gregos através da tragédia ática (a ser mais discutido no tópico 2.2), os fanzines, sob 

o pathos de sua função expressiva e poética, reatualizam a máxima de que o homem não é 

mais artista, tornou-se obra de arte (NIETZSCHE, 2006, p. 31). 

29 Conforme esclarece Tarnas (2003, p. 422), Diz-se que o profeta mais importante do pensamento pós-
moderno foi Friedrich Nietzsche, com seu ponto de vista radicalizado, sua sensibilidade crítica soberana e 
sua vigorosa antevisão dolorosamente ambivalente do niilismo que emergia na cultura ocidental. (...) Como 
Nietzsche, a situação intelectual pós-moderna é profundamente complexa e ambígua. Ou ainda segundo 
Rouanet (1987, 246): Tanto para os que temem quanto para os que saúdam o advento desse mundo novo, 
Nietzsche, Heidegger, Derrida e Foucault são vistos como os profetas da pós-modernidade filosófica. Eles 
anunciam o reino do fragmento, contra a totalização, do descontínuo e do múltiplo, contra a teleologia das 
grandes narrativas e o terrorismo das grandes sínteses, do pensamento particular contra o geral, do corpo 
contra a razão. 
30 Editor do fanzine “Afinidades Eletivas”. Ver O Povo, 10/05/1993. 
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Assim, não seria possível compreender essa escritura de fanzines/revistas alternativas como 

vontade de potência em várias manifestações, numa relação de força junto a diversas 

instâncias, simultaneamente, e que se efetiva enquanto experiência artística? Dos circuitos 

oficiais de impressos e em paralelo aos meios tradicionais de escrita e leitura, numa 

realização que depende, também, de uma “instigação” pessoal de se mobilizar, tendo idéias, 

juntando textos, colando, cortando, diagramando, imprimindo, copiando, distribuindo, tudo 

por conta própria e iniciativa pessoal ou grupal... Não haveria aí uma vontade que 

impulsiona belicamente, para além do aval das editoras, academias e regimes literários ou 

práticas e técnicas oficiais de criação e circulação de textos?  

Simplesmente a fim de gozar o perigoso privilégio de poder viver a vida a “título de 

experiência” e se entregar à aventura (NIETZSCHE, 2006, p. 23), no caso, a aventura de 

fazer e lançar um fanzine ou revista. Uma escritura, assim, que revela uma vontade de ser 

livre, apesar das interpelações e imposições ditadas pelos quadros culturais e sociais. Como 

assinala ainda Nietzsche: O homem livre é guerreiro. Como se mede a liberdade nos 

indivíduos e nos povos? Pela distância que cumpre vencer, pelo trabalho que se tem que 

pagar para chegar ao alto. (NIETZSCHE, s/d1: 106). 

O próprio termo fanzine, pelo neologismo do qual resulta (advém da abreviação de fanatic 

magazine, isto é, “revista do fã”), ilustra particularmente esse aspecto de ação potente e 

criadora.  Esse termo teria sido utilizado pela primeira vez em 1941, nos EUA, por Russ 

Chauvenet, mas especula-se que o primeiro fanzine, nos moldes atuais, teria surgido nos 

Estados Unidos, a partir dos anos de 1930, como meio de divulgação das histórias de 

leitores de revistas profissionais de ficção científica (GUIMARÃES, 2007). Já no Brasil, o 

primeiro registro de fanzine seria o Ficção, criado por Edson Rontani em 1965, em 

Piracicaba, São Paulo. 

É importante ressaltar que fanzines e revistas alternativas são diferenciados por estudiosos 

do tema, como Guimarães (2007) e Magalhães (1993). Enquanto os fanzines são mais 

“artesanais”, as revistas apresentam uma edição mais elaborada, inclusive com maior 

tiragem. No entanto, tanto os fanzines quanto as revistas alternativas se demarcam pelo 

caráter de produção independente, geralmente organizados e divulgados à margem do 
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circuito oficial de produção e difusão de impressos, sendo por isso aqui tratados como 

publicações do mesmo âmbito. Ou, o que se pode chamar de fontes literárias ainda 

selvagens, não poluídas pelo sistema editorial concorrencial (...) (que) brotam de uma 

espontaneidade não comercial...31 (PICARD, 2008, p. 97). 

Como assinala Andraus (2007, p. 4), pode-se buscar a epigênese dos fanzines/revistas 

alternativas nas gazetas-cartas, manuscritos que circulavam de mão em mão na Idade 

Média, que não podiam ser tipografados. De acordo com Briggs e Burke (2004), os 

manuscritos diversos que circulavam clandestinamente nos séculos XVI e XVII, além de 

escapar da censura religiosa, moral e política que pesava sobre a imprensa recentemente 

criada, eram também uma forma de estabelecer vínculos sociais. Assim, quinhentos anos 

não foram suficientes para apagar as características fundamentais que atuam como elo entre 

os fanzines/revistas alternativas do século XX e os escritos clandestinos surgidos ao tempo 

da invenção de Gutemberg:  

Freqüentemente a caligrafia dos manuscritos transformava-os em obra de 

arte. Os textos eram menos fixos e mais maleáveis que os impressos, pois 

quem fazia as transcrições muitas vezes sentia-se livre para acrescentar ou 

subtrair algo dos versos que copiava, ou então modificava os nomes para 

adaptar o que estava escrito à sua própria situação (BRIGGS e BURKE, 

2004, p. 54). 

Mas foi depois da explosão Pop Art32 que os fanzines e as revistas alternativas passaram a 

ser amplamente desenvolvidos. Se, por um lado, eram o principal recurso para publicação 

das HQ’s (histórias em quadrinhos) fora do circuito comercial da Indústria Cultural, com 

destaque para o famoso desenhista norte-americano Robert Crumb, um dos primeiros a 

utilizar tal recurso pra divulgar suas histórias (cf. ANDRAUS, op. cit. p. 5), foram também 

31 Embora muitos fanzines apresentem marcas típicas de uma tradição discursiva comercial, próprias de 
revistas e jornais de larga circulação, como título, data, formas de contato, gêneros como editorial e seção dos 
leitores etc. 
32 Apesar de não ser um movimento de vanguarda baseado em grupos e manifestos, a Pop Art, rótulo criado 
por Lawence Alloway em meados dos anos 50, teve larga propagação, com seu apelo à cultura popular e aos 
meios de comunicação de massa. Privilegiando a linguagem dos quadrinhos, da publicidade, do cinema e da 
televisão, representou, com seu bombardeio de imagens, o fluxo incessante de informações, o ceticismo e o 
hedonismo da sociedade em transformação dos anos 50 e 60. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom 
Wesselman e James Rosenquist são alguns de seus nomes mais representativos (Coleção Gênios da Arte, 
2007). 
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responsáveis pela difusão dos ideais dos movimentos de contestação da ordem vigente. 

Assim é que os fanzines/revistas alternativas, sob o lastro das publicações conhecidas como 

“nanicas” e “alternativas”, contestadoras de governos ditatoriais (MICCOLIS Apud

OLIVEIRA, 2007), inscrevem-se também sob a influência proveniente da chamada 

imprensa alternativa, maldita ou marginal:

Uma gama de publicações dos mais variados tipos, unidos pelo desejo de 

se opor a um regime autoritário (...) seu legado ainda permanece atual e 

necessário, posto que o monopólio midiático continue firme, servindo a 

regimes que não mais se explicitam como autoritários, mas corroboram, 

sob o gasto selo da “democracia”, com injustiças sociais e arbitrariedades 

que ainda precisam ser denunciadas e combatidas (OLIVEIRA, 2007, p. 

13-14). 

Nessa esteira, puxa-se um gancho com o caso do movimento punk. O fanzine 

cumpriu/cumpre o papel de principal meio de divulgação do ideal punk, principalmente por 

materializar a máxima “Do it yourself” (faça você mesmo). O primeiro fanzine punk de que 

se tem registro, o Sniffing Glue (Cheirando Cola), lançado em setembro de 1976, na 

Inglaterra, foi considerado porta-voz do movimento, conclamando seus leitores a uma 

atitude não-passiva e de questionamento (cf. BIVAR, 1982). É o que se pode ver na escrita 

de Mark Perry, o jovem de 19 anos que, após ouvir um disco da banda Ramones, decidiu 

editar um fanzine, no qual se lê, numa de suas edições: Todos vocês, garotos que lêem o 

SG, não se satisfaçam com o que nós escrevemos. Saiam e comecem seus próprios fanzines, 

ou mandem suas críticas para a imprensa do Sistema, vamos pegá-los pelos nervos e 

inundar o mercado com a escrita punk (Apud BIVAR, 1982, p. 55-56).

Ainda sobre a produção punk, James (1993) aponta alguns elementos como principais 

características dos fanzines, e que de certa forma caracterizam o dispositivo em si, bem 

como a escritura aqui abordada: a autoria independente e não-profissional, ou seja uma 

plurivocalidde popular (todos podem ser autores de fanzines), o acesso quase 

completamente aberto à leitura (pelo caráter itinerante, com que o fanzine transita fora das 

vias normais do mercado de impressos) e os valores grupais tipicamente enfatizados (a 
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relação explícita entre funcionamento de grupo social e produções textuais) (JAMES, 1993, 

p. 224-225).

Pop, político-partidário, punk, os fanzines deslizam entre usos diversos. Mas, sem dúvida, 

uma condição subversiva o caracteriza como um dispositivo enunciativo, marcado pelo que 

Zavam (2006) chama de pluriparatopia. Compreender o fanzine como dispositivo de 

enunciação significa, tal como essa autora propõe, pensá-lo como um meio de comunicação 

marcado não somente por uma configuração textual com certos traços de estilo, temática e 

composição (gênero de texto), mas por categorias específicas como ethos (a imagem de si 

do enunciador), código de língua (o conjunto de signos e regras de funcionamento, bem 

como de prescrições para o comportamento enunciativo) e a paratopia (a instável 

localização no campo literário).  

Embora pense que os fanzines, na sua profusão de usos, não possam ser reduzidos a um 

único ethos ou código de linguagem, penso que a condição pluriparatópica apontada pela 

autora reforça o aspecto marginal” anteriormente aludido, ao dizer respeito ao não-

pertencimento a lugares espaciais, sociais e enunciativos oficiais. Segundo a autora,

...a paratopia espacial, posto que o escritor e/ou poeta de fanzines, 

pertencendo a uma tribo, enunciaria de um lugar não reconhecido, um 

lugar fronteiriço; a paratopia social, porquanto sua atividade de escritor, 

diferentemente das atividades profissionais “tópicas” (MAINGUENEAU, 

2001a, p. 39), não possibilitaria uma posição assegurada pelas regras do 

aparelho social; e a paratopia do dispositivo, uma vez que não pertenceria 

ao âmbito dos dispositivos que gozam de circulação e difusão 

privilegiadas e asseguradas pelas instâncias constituídas (ZAVAM, 

2006). 

Embora pense que tais dispositivos tenham maior visibilidade, concordo com a autora, 

postulando que a escrita de fanzines e revistas alternativas se restringe a um âmbito (ainda) 

“incerto” e “instável”. De modo geral, esses dispositivos ainda materializam, em certa 

medida, uma atitude de escape e inconformidade em relação a determinadas maquinarias e 

regimes institucionais de escrita e de discurso, demonstrando, assim, uma localização 

contrária, marginal ou polêmica em relação a tais organismos, como por exemplo, o 
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mercado editorial, as academias literárias etc., ou mesmo, em certa medida, o prestígio 

secular do objeto livro33. Uma das matérias jornalísticas sobre o tema, publicada em 

Fortaleza, na década de 1990, expressa essa paratopia dos fanzines: 

Era uma vez um homem e uma idéia. Atrás deles, um mundo 

improvisado, circuitos undergrounds, tribos sem voz, arte marginal, 

expressões sem espaço... Mistura-se tudo e vira “fanatical magazine” ou, 

para bom entendedor, “fanzine” (O POVO, 10/05/1993). 

É na perspectiva de prática subversiva que também se pode compreender esse tipo de 

escrita ligada a produções alternativas da juventude, conforme GALVÃO (2006) assinala a 

respeito do fanzine: 

Ele constitui o principal veículo de comunicação utilizado por diversos 

movimentos alternativos de juventude, como o Punk, o Anarcopunk, 

HQ’s, ficção científica, poesia e uma infinidade de grupos que não têm 

espaço na grande mídia (GALVÃO, 2006, p. 98). 

Com efeito, os fanzines foram utilizados como instrumentos de manifestação de idéias pela 

juventude do maio de 68, e no Brasil, conhecido originalmente como boletim34

(MAGALHÃES, 2007), o fanzine esteve associado à luta de jovens revolucionários contra 

a ditadura militar, através da imprensa alternativa, como já dito. Isso sem falar nas 

manifestações juvenis da chamada poesia marginal e também do movimento punk paulista 

da década de 80 (BIVAR, 1982).  

Apesar de uma crise constatada no decorrer dos anos 80 (cf. MAGALHÃES, 2007), a 

produção e difusão de fanzines se intensificam a partir dos anos 90, inclusive convivendo 

com as modalidades digitais. A esse respeito, como afirmam Brigs e Burke (2007), é bom 

lembrar que mídias impressas e manuscritas ou orais convivem desde o século XV, o que se 

aplica ao caso dessas publicações na era digital: com os desdobramentos digitais para 

33 A ênfase no livro como objeto remete à materialidade do códice, isto é, “um conjunto de cadernos 
costurados uns aos outros e encadernados” e que remonta ao período entre os séculos II e IV da era cristã. 
Inicialmente escritos e copiados à mão e depois largamente difundidos com a invenção da imprensa por 
Gutenberg, no século XV, o livro perdura com destaque ainda na atualidade digital dos textos eletrônicos (cf. 
BELO, 2002, p. 17-35). 
34 Originalmente realizados através de mimeógrafo, o primeiro fanzine (de histórias em quadrinho) feito em 
xerox no Brasil foi O Lobinho, no ano de 1980, por Raul Veiga (cf. GUIMARÃES, 2007).  
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fanzine/revista alternativa – conhecidas por diferentes designações como e-zine, webzine, 

zine eletrônico, zine virtual, cyberzine, e-magazine, revista eletrônica–, não ocorreu 

necessariamente o desaparecimento de sua modalidade tradicional. Pelo contrário: observa-

se uma sustentação dessas novas modalidades digitais numa certa “tradição discursiva” (cf. 

ZAVAM, 2007). E mais: certamente, a facilidade de comunicação com o advento da 

internet e das tecnologias digitais contribuiu para aumentar a visibilidade dessas produções 

tradicionalmente marginalizadas, marginalização essa cada vez mais relativa35, haja vista o 

crescente aumento de exposições e mostras sobre fanzines, desde os anos 90 (cf. 

MAGALHÃES, 2007, p. 70-72), bem como o de produções acadêmicas. No banco de teses 

da CAPES, por exemplo, o tema dos fanzines e revistas alternativas é abordado em seis 

produções, oficialmente cadastradas, em nível de mestrado36. Sem falar que no sítio de 

relacionamentos Orkut constam mais de 200 comunidades relacionadas ao tema, só em 

Língua Portuguesa.37

De certo modo, o crescimento na produção e difusão de fanzines/revistas alternativas se 

inscreve no âmbito da multiplicação de máquinas informacionais (que) afeta e afetará a 

circulação dos conhecimentos (LYOTARD, 1990, p. 4). Participam, inclusive, de uma 

dinâmica de saturação de informação, intensificada através da explosão dos meios de 

comunicação de massa, e da hiper-simulação do real de uma sociedade cada vez mais 

consumista, onde também a informação é objeto de consumo (SANTOS, 2004).  

E se, por um lado, a pós-modernidade manifesta seu aspecto mais radical com o advento da 

internet e com a globalização da informação (através, por exemplo, das megafusões entre 

35 Afirmo isso com base na maior visibilidade sobre os fanzines e revistas alternativas, bem como na 
existência de ONG´s que trabalham com fanzines, como é o caso da já citada Zinco, em Fortaleza, além da 
realização de seminários e palestras (rever anexo 2). 
36 As dissertações mencionadas são: Fanzines de histórias em quadrinhos: o espaço crítico do quadrinho 
brasileiro, de Henrique Magalhães; Grupos de estilo jovens – o rock underground e as práticas 
(contra)culturais dos grupos punk e thrash em São Paulo, de Kenia Kemp; O Hip-Hop e a (in)visibilidade no 
cenário midiático, de Deisimer Gorczevski; Skinheads no Brasil: trajetória e nacionalismo, de Alessandro 
Bracht; Fanzine: expressão cultural de jovens de uma escola da periferia de São Paulo, de Hildebrando 
Cesário Penteado; e Fanzine Madame Satã: uma análise, de Arthur de Toledo Verga.  Disponível em 
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Pesquisa.do;jsessionid=6C22BEAD5E34E159252BE5F64B9E15A2.VS
RV41?autor=&tipoPesqAutor=T&assunto=fanzine&tipoPesqAssunto=T&ies=&tipoPesqIes=T&nivel=&ano
Base= . Acesso em 14/12/2007. 
37 Ver www.orkut.com. Acesso em 14/12/2007. 
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grandes empresas de comunicações38), por outro lado, aspectos identitários locais, regionais 

e comunitários são enfatizados (HALL, 2006, p. 73).  

É em meio a esse paradoxo que as práticas envolvidas na criação e distribuição de 

fanzines/revistas alternativas ocupam seu lugar junto à intensificação da cultura digital. 

Trata-se, antes, de um “estado contraditorial” (MAFFESOLI, 2005a) do que o extremismo 

apontado por Rouanet (1987), ao afirmar que no cotidiano pós-moderno a máquina foi 

substituída pela informação, a fábrica pelo shopping center, o contato de pessoa a pessoa 

pela relação com um vídeo, penso que não se trata exatamente de uma substituição, mas 

sim de uma convivência de aspectos antigos e hodiernos. E os fanzines e revistas 

alternativas ilustram isso: implicam práticas de escrita que, embora fazendo uso de 

máquinas (computadores, fotocopiadoras, internet), ainda manifestam afetividades, 

reforçam traços pessoais e laços sociais, dão voz a expressões individuais e grupais através 

de textos que falam do cotidiano e que circulam de corpo presente. 

Mas o que merece destaque é que os fanzines manifestam fortemente, tanto em sua 

materialidade enunciativa, quanto nas práticas de criação que pressupõe, aspectos próprios 

de uma cultura e arte pós-modernas, no que elas têm de multiplicidade de gêneros e estilos, 

em que a sincronia toma lugar da diacronia, a co-presença toma lugar da sucessão e o 

presente perpétuo toma lugar da história (BAUMAN, 1998, p. 127). 

É por esse caráter de multiplicidade das artes pós-modernas que se podem apontar alguns 

aspectos na criação de fanzines/revistas alternativas: 

Primeiramente, a ênfase no fragmentário e no descontínuo (cf. HARVEY, 1994, p. 49). Os 

fanzines/revistas alternativas parecem seguir a preferência pós-moderna pelo diversificado 

e pelo caótico: embora possa seguir modelos instituídos de gêneros jornalísticos (o próprio 

formato em códex, além de nome/marca, índices de temporalidade, meios de contato, 

presença de gêneros como editorial etc.), essa escritura não tem nenhum compromisso com 

aspectos como continuidade, tiragem, temas ou modos de difusão e de leitura.  

38 Ver, por exemplo, o registro de Ramonet (2002, 16-18) da compra do conglomerado Time-Warner-CNN-
EMI pela América Online (AOL), em 2000, o que impulsionou de modo avassalador a integração do sistema 
midiático. 
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Um segundo aspecto que associa o fanzine a uma prática pós-moderna é a condição de 

colagem/montagem. Ainda que as vanguardas modernas, com especial destaque para o 

dadaísmo, do início do século XX já apresentassem esse aspecto, a mistura de linguagens 

atinge o auge no pós-moderno e se materializa na escrita de fanzines/revistas alternativas, 

aparentando mesmo ser sua marca maior e, de algum modo, escapando aos “fascismos” da 

língua39. Seguindo o que afirma Andraus (2005, p. 67), o bojo anárquico dos fanzines 

permite amplas experimentações e a mistura de linguagens (em que o verbal se mescla ao 

não-verbal e a escrita se confunde com a oralidade) enfatiza a realização do fanzine como 

experiência estética pautada no processo artístico, mais do que no produto. Ancorada, 

assim, na apropriação e ressignificação de outros textos, essa escrita que se efetiva como 

colagem, além de possibilitar uma leitura não-linear, implica tanto um mergulho na própria 

experiência do fazer (preocupação voltada mais para o processo do que para o produto), 

quanto na desestabilidade de significação (cf. HARVEY, op. cit, p. 55). 

Esses dois aspectos apontados por Harvey remetem ao que James (1993) aponta a respeito 

de uma das principais características dos fanzines da produção punk dos anos 70, e que de 

algum modo parece se manter ainda hoje: a transgressão lingüística e social, em que se 

destaca o uso de imagens extraídas da grande mídia e inteiramente esvaziadas de 

referencial, ou seja, a apropriação e ressignificação textual (JAMES, 1993, p. 224-225). É o 

que também aponta Galvão (2006, p. 106): Constituindo-se numa colagem de diversas 

matrizes, os fanzines apropriam-se de informações, promovendo uma ressignificação 

textual, semântica e lexical. 

Os fanzines/revistas alternativas se apresentam, pois, como, mais um desses jogos de 

linguagem que constituem o tecido social como uma malha multiforme, tal como assinala 

Santaella (2003, p. 119). Aliás, não se pode esquecer que, no mundo pós-moderno, a 

própria existência é encarada como a experiência do jogo: não há senão os movimentos dos 

jogadores, a arte de jogar bem com as cartas que se tem e a habilidade de fazer o máximo 

39 A língua, sendo um conjunto de signos e regras, impõe aos indivíduos modos de representação e estes têm 
necessariamente de se restringir à legislação desse sistema. Assim é que, para Barthes (2000): toda 
classificação é opressiva (...) Vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar 
uma ação (...) da mesma maneira sou sempre obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino, o 
neutro e o complexo me são proibidos... (BARTHES, 2000:15). 
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com elas (BAUMAN, 1998, p. 112). No caso dos jogos de linguagem escrita, essa 

habilidade se estimula com a revigoração das modalidades escritas através da acoplagem de 

meios, dos programas e processadores de texto e da computação gráfica, por exemplo 

(SANTAELLA, 2003, p. 147). 

Figura 9: Páginas do fanzine A Provocação, ilustrando o fanzine como colagem por excelência. 

Assim, os fanzines/revistas alternativas chegaram à internet, desdobrando-se em 

multifacetadas variantes (zine eletrônico, blog etc.) e assumindo uma heterogeneidade de 

formatos, temas e estilos. Mas mesmo com a disponibilidade (supostamente) crescente das 

ferramentas digitais, grupos de pessoas, sobretudo jovens, ainda se armam de papel, caneta, 

cola e tesoura para criar seus escritos e fazê-los chegar não só a amigos e conhecidos, mas 

também a distantes leitores. Isso, associado ao caráter nômade e itinerante desse 

dispositivo, só me faz refletir sobre a pulsão de errância do mundo que lembra, conforme 

ressalta Maffesoli (2001, p. 17) a impermanência de qualquer coisa.

Nesse sentido de errância, um conceito fundamental para esta tese e que será retomado a 

respeito das formas de si que a escritura manifesta (capítulo 5), destacam-se dois aspectos 

nos fanzines/revistas alternativas: o uso da língua escrita e o de filiações discursivas.  
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Em relação ao primeiro, percebe-se que não há necessário rigor com a norma ortográfica e 

gramatical vigente40. Embora Chartier (1994, p. 9) já tenha apontado o caráter contraditório 

da escrita como prática cultural, dividida, na sua constituição, entre a criação autoral e a 

dependência a regras e determinações diversas (de patronato, mecenato, mercado, de 

comunicação etc.), acredito que a escrita em fanzines não sofra tanto o peso que incide, por 

exemplo, sobre os livros, já que não se subordina a editoras e ao mercado por trás delas, e 

com algumas de suas imposições possíveis, tais como prazos ou filiação à norma padrão 

(das gramáticas tradicionais), contrariando um suposto uso “correto” da língua41. Sendo 

assim, os fanzines transitam livremente entre a norma e as margens e os autores 

experimentam maior liberdade na sua expressão, ultrapassando uma concepção 

dicotomizante entre fala e escrita.  

É o que se vê tanto em alguns dos textos produzidos pelo grupo (que revelam um certo 

“descuido” em relação à ortografia e aspectos gramaticais de norma padrão), como também 

no depoimento de Raimundo Canibal (editor do Sarrabuio de Tertúlia), ao definir o que é 

fanzine e seu processo pessoal de criação: 

É uma revista feita nas coxas. Tem, creio eu, o poder de comunicar 

questionando várias estruturas, como a da própria escrita (...) Descobri ao 

longo das minhas experiências que TESTAR as infinitas formas de escrita 

é o maior barato, porém fica evidente nos meus textos que escrevo 

praticamente da mesma forma que falo (RC – EE). 

A errância se manifesta também em relação a um segundo aspecto, o das filiações 

discursivas: embora filiar-se a discursos dominantes pareça ser uma lógica contrária à 

40 Não quero afirmar que esse seja um fenômeno próprio do advento dos fanzines/revistas alternativas, mas 
sim de que reflete um uso errádico da linguagem escrita, que pode, inclusive, estar associado a relações de 
poder que têm uma história. Chartier (2002), por exemplo, amparado nos estudos de Petrucci sobre empregos 
de escrita pública ou exposta entre os séculos XVI e XIX, registra: Redigidas em língua vulgar, misturando 
maiúsculas e minúsculas, ignorando as regras impostas pelos profissionais da escrita (mestres, escritores, 
escribas de chancelarias, calígrafos eruditos) tais inscrições “sem qualidades” (...) traduzem as aspirações 
de uma população semialfabetizada que disputa com os grandes e poderosos seus monopólios sobre a escrita 
visível (CHARTIER, 2002, p. 80-81). 
41 A esse respeito, ver, por exemplo, matéria jornalística publicada em Fortaleza, na década de 1990: Os textos 
são trabalhados de forma solta, desapegados até da gramática, já que a maioria opta por uma linguagem o 
mais próximo possível do cotidiano, informal, incluindo gírias, palavrões e expressões que identificam 
determinados grupos (O POVO, 13/12/1992). 
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trajetória histórica marginal dos fanzines/revistas alternativas (predominantemente 

produzidos e difundidos em paralelo aos circuitos oficiais de escrita e leitura de impressos, 

e ligado a atividades e movimentos perseguidos pela oficialidade, pelo menos a princípio, 

como as Revistas de Histórias em Quadrinhos e o Punk), é também possível identificar os 

mais diversos tipos de gêneros e posicionamentos, desde os mais associados a 

comportamentos e atitudes undergrounds, aos que mais estão de acordo com a ordem do 

establishment.

É o caso, por exemplo, dos fanzines ZaDock Zine e Matando Santa Claus: no primeiro, o 

texto de abertura, assinado como Manifesto pela valorização da cultura cristã, apresenta 

vários elementos que o associam a um discurso cristão, baseado fundamentalmente nas 

concepções de Deus como entidade superior, a figura paternal do criador que deu ao ser 

humano a vida (como também sua criatividade), e na de certos desejos como “vícios” que 

“corrompem” uma pureza original, a ser resgatada através de um “verdadeiro evangelho”; 

já no segundo fanzine citado, entre outros textos, encontra-se uma história em quadrinhos 

que, com o sugestivo título Os viadinhos de Papai Noel, realiza uma sátira ácida à figura do 

Papai Noel e tanto manifesta uma crítica ao calendário comercial e cristão como também 

uma não-sujeição à cultura oficial dos bons costumes: 

Figura 10: Trechos dos fanzines ZadockZine e Matando Santa Claus, ambos produzidos em Fortaleza, Ceará.
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Mas, em meio a toda a diversidade de temas e formatos, pode-se dizer que essas produções 

ostentam uma pretensão que me parece predominante: o de livre expressão e a 

materialização dessa vontade.  

É o que se pode perceber, inclusive, nos depoimentos dos indivíduos, ao manifestarem a 

concepção de fanzine como livre expressão (individual ou grupal) associada a um caráter 

de prazer:

Acho que o que faz um zine ser um zine é: seu caráter experimental e o 

seu desligamento do mercado (RC – EE). 

Faço zines porque gosto, em primeiro lugar, me dá um imenso e intenso 

prazer. (...) Aos poucos, o que era apenas folhas de papel em branco, vão 

tomando uma forma, vai ficando a nossa cara, pq foi escrita pela gente, 

desenhada pela gente e nele tem o q a gente pensa sobre o mundo e a 

vida. (AP – EE). 

Assim, as práticas implicadas na criação e circulação de fanzines e revistas alternativas 

evidenciam um caráter de ludicidade e hedonismo que, pode-se afirmar, estão associadas ao 

prazer da escrita assinalado por Barthes: 

Imagino uma espécie de utopia em que textos escritos com prazer 

poderiam circular à margem de toda instância mercadológica (...) Esses 

textos circulariam em pequenos grupos, em meio às amizades, no sentido 

local da palavra, e conseqüentemente seria isso que faria crescer 

verdadeiramente a circulação do desejo de escrever, da alegria de escrever 

e do prazer de ler... (BARTHES Apud PICARD, 2008, p. 99). 

Para concluir, quero tratar rapidamente da relação entre sujeito e escrita de fanzines. Um 

elemento de incompreensão (ou “deturpação”) muito comum sobre o que se convenciona 

chamar pós-modernidade é a questão do sujeito: há um discurso que o vê como aniquilado 

– a propalada “morte do sujeito” que alguns adoram lamentar. Mas, para além de 

simulacros e dogmas, o que “morreu” na contemporaneidade foi a ilusão de um sujeito 

cartesiano, ou antes, toma força, com a pós-modernidade, a certeza de que a idéia de 

subjetividade como algo exclusivamente essencial, fixo, unívoco e racional cai por terra (cf. 
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POSSENTI, 2009a). O sujeito pós-moderno não está necessariamente morto, pelo 

contrário, e as práticas de escrita de fanzines podem apontar isso: o fanzine não implica a 

vida como castigo (como muitas práticas de escrita realizadas nos espaços escolares), mas 

vive o presente como um presente, do qual convém viver todas as potencialidades

(MAFFESOLI, 2001, p.120). Como me referi, essa discussão teórica a respeito da 

subjetividade será retomada oportunamente (nos capítulos 3 e 5).  

No momento, o que convém notar é que os fanzines possibilitam que “qualquer um” seja 

um autor, um artista. Indivíduos que exercem diversas funções sociais podem também se 

constituir como autores através de caneta, papel, cola e tesoura, valendo-se ainda dos meios 

tecnológicos necessários advindos com a o desenvolvimento da sociedade informática. E 

assim, como já disse Chico Sciense, computadores fazem arte. E de estudantes, 

universitários, trabalhadores e assalariados, surfistas, pichadores, usuários etc. etc. etc. se 

fazem também artistas. Este é o mundo hodierno. Esta é a lente com que uma teoria do 

conhecimento pós-moderna vê o mundo: onde o mundo moderno procedia por 

discriminação e distinção, cabe enxergar a união que se faz entre os contrários e que 

funciona na conjunção e ajustamento dos opostos (MAFFESOLI, 2001, p. 111). Para além 

das muitas dicotomias criadas e enfatizadas com as teorias totalizantes da modernidade 

(sujeito racional vs. sujeito animal, sujeito alienado vs. sujeito crítico), as identidades fixas 

se partem em fragmentos que dão lugar a múltiplas possibilidades de identificação (cf. 

MAFFESOLI, 2005b). 

A pluralidade e a errância são os traços por excelência do Dioniso, o deus grego da 

ambivalência. Esta tese, assim, debruça-se sobre uma escritura que, a meu ver, atua como 

reatualização do dionisíaco nas sociedades pós-modernas. Como afirma Maffesoli (2005a, 

p. 41): Talvez seja nesse sentido que se possa falar em nascimento da pós-modernidade. 

Esta nada mais é do que a eclosão dos germes pré-modernos que, após longo sono da 

modernidade, ganham novo vigor. 

Com essas considerações passo ao conceito de Dionisíaco, o que remete, necessariamente, 

a Nietzsche. 
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2.2 Evoé, Dioniso! 

É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. 
Friedrich Nietzsche – Assim falou Zaratustra. 

Se me fosse dado qualificar o arcabouço teórico de Friedrich Nietzsche, ainda que se possa 

discutir se me cabe a devida autoridade, e mesmo correndo o risco de cair em lugar-

comum, eu diria que a filosofia de Nietzsche é, tal como o deus grego da antiguidade, 

errante e plural42.

O dionisíaco, ao longo da vida e obra de Nietzsche, vai se reinventando. Da obra de 

juventude O nascimento da tragédia à obra de maturidade Assim falou Zaratustra, o 

conceito foi se modelando e ilustrando na suas diversas feições a própria instabilidade do 

deus andarilho e ambíguo. 

É nesse sentido que Nietzsche – pela filosofia que viveu – ocupa um lugar de destaque no 

pensamento pós-moderno. Diante do niilismo europeu do século XIX, uma época marcada 

pelas promessas e impasses da modernidade, Nietzsche vai propor outros critérios para a 

reflexão sobre a existência humana, esterilizada em seus valores vitais pela razão e pela 

moral:

A crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores 

(...) Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos; 

segundo, que as valorações e oposições de valor populares, nas quais os 

metafísicos imprimiram seu selo, sejam mais que avaliações-de-fachada, 

perspectivas provisórias... (NIETZSCHE, 1992a, p. 10). 

42 Como se sabe, a vida do filósofo é cheia de altos e baixos, o que permite a compreensão de seu pensamento 
horizontal (cf. LECHT, 2002, p. 241-247): Nasceu na Saxônia, Prússia, em 1844, numa família lutherana. 
Muito cedo, perdeu o pai, enlouquecido, e logo depois o irmão, tendo sido criado num ambiente feminino. 
Estudou em Pforta e na Universidade de Bonn, onde cursou Teologia e Filologia Clássica. Largou o curso e 
foi para Leipzig, onde foi chamado para assumir a cadeira de filologia clássica na Universidade de Basiléia, 
aos 24 anos. Após a publicação de sua tese, A origem da tragédia, em 1872, foi perdendo o prestígio
acadêmico. Em 1879, após dez anos de ensino, aposentou-se por motivos de saúde. A partir de então, viveu 
viajando e tentando se tratar, e, entre suas crises, produziu suas principais obras. No ano de 1889 teve um 
colapso e perdeu a sanidade. Morreu em 1900. Sobre a vida e a obra de Nietzsche, ver Safranski (2005). 
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O legado socrático e platônico43 impôs à humanidade uma quebra com as energias vitais do 

passado arcaico e estabeleceu a busca de uma “Verdade”, supostamente única e absoluta, 

numa pretensão que elege determinados valores de “Belo” e “Bom”, intensificados pela 

modernidade como objetivos a serem alcançados pela civilização. Para cumprir esse 

propósito, serviriam de instrumento a ciência e a educação que se baseiam na racionalidade 

e na negação do corpo e de seus instintos44. Mas, para Nietzsche (1992, p. 73), trata-se mais 

de interpretações moralizantes que fenômenos propriamente morais. Importa, para ele, 

extrapolar tais interpretações, a fim de construir uma filosofia que assuma a vida como ela 

é, de fato, inclusive com o que há de “feio” e “mau”: 

Reconhecer a inverdade como condição de vida: isto significa, sem 

dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de valor; e 

uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por isso, além do 

bem e do mal (NIETZSCHE, 1992a, p. 12). 

Na proposta nietzscheana, em vez de prender-se a esquemas que reduzem a complexidade e 

sutileza da existência humana, cabe à filosofia – e à educação – avançar além da suposta 

objetividade baseada em antinomias às quais subjazem preconceitos morais, com todos os 

riscos aí implicados. Para isso, o ponto de partida deve ser um questionamento 

fundamental: Não se pode inverter todos os valores? (NIETZSCHE, 2006, p. 23). 

Assim, Nietzsche assume o que tem sido tradicionalmente negado e silenciado pelo 

pensamento predominante até o século XIX e instaura uma filosofia da vida:

43 De acordo com Nietzsche (s/d1, p. 36), o caso de Sócrates representa um erro; toda a moral de 
aperfeiçoamento, inclusive a moral cristã, foi um erro. Buscar a luz mais viva, a razão a todo preço, a vida 
clara, fria, prudente, consciente, despojada de instintos e em conflito com eles, foi somente uma enfermidade, 
uma nova enfermidade, e de maneira alguma um retorno à virtude, à saúde, à felicidade. Ver-se obrigado a 
combater os instintos é a fórmula da decadência, enquanto que na vida ascendente, felicidade e instintos são 
idênticos. A esse respeito, conforme esclarece Safranski (2005, p. 55), Sócrates foi funesto, com ele começa o 
racionalismo que nada mais quer saber das profundezas do Ser(...) Nietzsche trata Sócrates como sintoma de 
uma transformação cultural profunda de consequências até a atualidade. A vontade de saber domina as 
forças vitais de mito, religião e arte. A vida humana se aparta do escuro fundo de raízes de seus instintos e 
paixões. É como se o Ser devesse ser justificado perante a consciência.
44 Basta conferir, a esse respeito, o diálogo de Platão sobre a justificativa de Sócrates na aceitação da morte 
como ideal do filósofo, em Fédon (2005): o corpo é descrito como essa coisa má que não permite nenhum 
pensamento sensato. Assim, por palavras atribuídas a Sócrates, Platão afirma que Se, com efeito, é impossível, 
na união com o corpo, conhecer algo com pureza, das duas uma: ou não nos é possível, de nenhuma maneira, 
adquirirmos o saber ou, então, somente será possível quando estivermos mortos, pois será apenas nesse 
momento que a alma estará em si mesma e por ela mesma, separada do corpo, e não antes (PLATÃO, 2005, 
p. 30). 
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A filosofia da vida entende-se como uma filosofia do viver no sentido do 

genitivo subjetivo: ela não é filosofia sobre a vida, mas é a própria vida 

que filosofa nela. Como filosofia, ela quer ser um órgão dessa vida; quer 

intensificá-la, abrir-lhe novas formas e figuras. (...) Não indaga pela 

utilidade de uma idéia, mas quer saber de sua potência criativa. Para a 

filosofia da vida, a vida é mais rica do que qualquer teoria... 

(SAFRANSKI, 2005, p. 294). 

Os parâmetros de Nietzsche para a reflexão filosófica são outros: não mais a legitimidade 

instituída, que nega o que não corresponde aos modelos racionais, virtuosos e felizes de 

conduta, mas, tal como seu Zaratustra profere, a imensa e infinita afirmação das coisas

(NIETZSCHE, 2001, p. 130). 

A filosofia de Nietzsche, assim, é um sim à vida. Afirmar a vida se fundamenta não 

somente em ideais lógicos de ordem e harmonia, mas admite tudo que há de estranho e 

enigmático na vida (NIETZSCHE, s/d2, p. 75), isto é, o absurdo e o caótico, motivos tanto 

de horror quanto de prazer. E é nesse sentido que Maffesoli (2005a), apropriando-se do 

conceito nietzscheano, reafirma a importância de um pensamento que se efetive como um 

saber dionisíaco:

Um saber que seja capaz de integrar o caos ou que, pelo menos, conceda a 

este o lugar que lhe é próprio. Um saber que saiba, por mais paradoxal 

que isso possa parecer, estabelecer a topografia da incerteza e do 

imprevisível, da desordem e da efervescência, do trágico e do não-

racional. Coisas incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos humanas. 

Coisas que, em graus diversos, atravessam as histórias individuais e 

coletivas (MAFFESOLI, 2005a, p.13). 

O conceito dionisíaco é peça-chave nesta pesquisa, a partir do qual tento compreender um 

conjunto de práticas específicas ligadas à escrita de fanzines/revistas alternativas por um 

grupo determinado de pessoas no bairro Benfica, da capital cearense, nos primeiros dos 

anos 2000, conforme já apontado. Mas para conhecer as muitas faces desse conceito, 

convém discorrer primeiramente, ainda que de modo sumário, sobre Dioniso, o deus grego 

do vinho e da embriaguez. 
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Essa figura mítica, uma entre tantas dos cultos orgíacos das histórias da humanidade que 

representam a relação de extensão entre o álcool e nós, humanos (cf. MAFFESOLI, 1985), 

simboliza a embriaguez humana para além da simples reação orgânica de interferência do 

álcool nas sinapses (reações químicas de comunicação entre os neurônios cerebrais): trata-

se, antes, da representação de uma iniciação cósmica (a perda de si) e uma iniciação 

erótica (a agregação coletiva) que a embriaguez possibilita (MAFFESOLI, 1985, p. 138), 

através da celebração à consagração coletiva em rituais extasiantes: A função do álcool é 

uma função de agregação, de confusão; seu fluxo, seu aspecto fluido, fluente e flexível é o 

que faculta a ligação (MAFFESOLI, 1985, p. 144). 

Dioniso, também conhecido como Baco (“broto de vinha”), era filho de Zeus, o deus dos 

deuses, com uma mortal, Sêmele, o que já demonstra a ambigüidade associada à sua figura. 

Meio imortal e meio humano, nasceu duas vezes.45 Assim,  

este deus enigmático, cuja nascimento é permeado pela morte, e cuja 

natureza está indissociavelmente ligada à imortalidade, tem um caráter 

ambíguo e paradoxal: por sua origem entre o humano e o divino, ele 

estava destinado a unir e aproximar essas duas esferas, que normalmente 

permanecem isoladas uma da outra (KRAUSZ, 2003, p. 13). 

Ora fugindo da perseguição da vingativa e ciumenta esposa de Zeus, Hera, a deusa do 

casamento e da família – que, inclusive, segundo uma das versões do mito, enlouqueceu 

Dioniso durante um certo tempo –, ora divulgando o fabrico da vinha, Dioniso era um deus 

andarilho, cuja existência foi marcada pelo contínuo exílio: educado primeiramente pela 

ninfa Místis, a que primeiro instituiu as festas noturnas de Baco, de inspiração oriental, e 

fez ressoar  o grito Evoé (MÉNARD, 1985, p. 173), depois pela deusa Cibele, junto aos 

bosques e colinas guiado pela divindade associada à fecundidade e às colheitas, bem como 

45 De acordo com Krausz (2003, p. 10), numa das versões sobre o nascimento do deus, a esposa de Zeus, a 
deusa Hera, ao saber da gravidez de Sêmele, imediatamente concebeu um plano para evitar que tal filho 
viesse ao mundo. Disfarçada de aia, Hera persuadiu Sêmele a suplicar a Zeus para que aparecesse diante 
dela na mesma forma em que costumava aproximar-se de sua esposa, de modo que conhecesse como era o 
abraço de um deus (...)O poder do deus, que evidentemente não pode ser visto por uma mortal em sua forma 
pura, fulminou-a (...) Zeus salvou o bebê, costurando-o em sua coxa, ou segundo outras versões,dentro de seu 
próprio ventre. Quando era chegado o tempo, Zeus dirigiu-se ao monte Nysia, onde nasceu Dioniso. “Dios”, 
o nome de Zeus na forma do genitivo, ou seja, “de Zeus”e “Nysos”, referente à Nysia (...)Dioniso foi criado 
por ninfas – deusas da natureza, ligadas ao encanto dos bosques, fontes, córregos e montanhas. 
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por Sileno, sábio preceptor que se encontrava constantemente ébrio, seguiu viajando, 

difundindo o culto da vinha com seu cortejo de sátiros – criaturas de caráter fálico, meio 

homens e meio bodes, associados aos instintos mais primais e à fertilidade. As festas em 

sua homenagem, entre os meses de fevereiro e março, celebrariam o retorno do deus 

exilado e eram marcadas por rituais em que se destacavam os sacrifícios, a música e a 

dança, as representações teatrais e os comportamentos luxuriantes (cf. KRAUSZ, 2003). 

A ligação de Dioniso com o vinho, conforme narrado por Nonnos, o poeta autor do épico 

Dionisíacas, do século V a.C., teria se dado quando seu amigo inseparável, um sátiro 

chamado Ampelos, foi morto por um touro furioso (NONNOS Apud MÉNARD, 1985). 

Inconsolável, Dioniso derramou a ambrosia, alimento divino, sobre os ferimentos do 

amigo, que se metamorfoseou em uma vinha. O deus então colheu um cacho e, espremendo 

seu suco, teria pronunciado: serás o remédio mais poderoso contra as dores humanas 

(MÉNARD, 1985, p. 181). 

De fato, o vinho acompanha a humanidade há tempos. Como ressalta Maffesoli (1985, p. 

145), da Antigüidade pagã ao nosso mundo cristão, o vinho reedita a socialidade e a 

comunicação. É ele que desata as línguas e ata os corpos. Bebida formulada a partir da 

fermentação de uvas, teria se originado nas montanhas do Cáucaso, onde se encontraram as 

primeiras evidências de vinhas cultivadas intencionalmente, aproximadamente em 7000 

a.C., sendo aprimorado e difundido pelos egípcios até chegar ao Mediterrâneo (ADAMS, 

2006). A ampliação do culto a Dioniso acompanhou o desenvolvimento da cultura do vinho 

certamente a partir de 300 a.C., quando os gregos dominaram as técnicas de fabricação, 

levando-o para as regiões da Itália, sul da França e Península Ibérica. 

A princípio, na Grécia antiga, a personificação de Dioniso se manifestava por uma figura 

“soberba e majestosa”, de inspiração oriental. Só mais tarde, no período de Praxísteles, é 

que a imagem do deus assumiu traços mais joviais e andróginos de “efebo” (MÉNARD, 

1985). Outra característica que demonstra sua pluralidade. 

Junto ao crescimento da cultura e economia do plantio e fabrico do vinho, o mito se 

desenvolveu e se difundiram os ritos em sua homenagem, principalmente atrelados ao 

momento da vindima, a colheita das uvas. Esses ritos eram semiotizados através de 
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elementos como a vinha, a hera, o tirso, as máscaras e vários animais, como a serpente, o 

tigre, a pantera, o lince, o burro, a lebre, o carneiro, o bode e o touro, a ornamentar as festas 

destinadas a agradecer os benefícios da terra, conforme descreve Ménard (1985, p. 117): 

Numeroso bando de meninos, coroados de heras e segurando pâmpanos, 

corria e dançava diante da imagem do deus, colocado num berço de 

pâmpanos e circundado de máscaras trágicas e cômicas. Em torno 

traziam-se vasos, tirsos, grinaldas, tambores, faixas, e, atrás do carro, 

vinham os autores, os poetas, os cantores, os músicos de toda espécie, os 

dançarinos, todos os que, no exercício da sua arte, precisam de inspiração, 

cuja fonte era considerada o vinho. Quando a procissão chegava ao fim, 

começavam as representações teatrais e os combates literários em honra a 

Baco, cujas festas se realizavam sempre no outono. 

Mas a figura de Dioniso não se reduz à personificação da alegria de viver: como assinala 

Minois (2003, p. 35), esse deus é perigoso, ambíguo, ambivalente, perturbador, 

inquietante. Inúmeras são as histórias e personagens que figurativizam a loucura e violência 

atreladas ao deus e ao seu culto, como, por exemplo, o caso das mênades, bacantes que, 

possuídas pelo êxtase dionisíaco, cometiam atos de selvageria e fúria, como amamentar 

filhotes de animais e despedaçá-los com unhas e dentes em seguida (KRAUSZ, 2003, p. 

16). O êxtase da embriaguez associada a Dioniso representa, assim, o lado avesso, 

incomum e obscuro do humano46. Como esclarece Krausz (2003, p. 15), ante sua presença 

irrefreável, toda a tradição e toda a ordem são demolidas. A vida subitamente se 

transforma num êxtase – de bem-aventurança não menos do que de terror. 

46 Ou, como assinala Altman (2002, p.354) em seu dicionário junguiano de interpretações oníricas, um estado 
elevado de consciência, em contato com os instintos e as energias primais. 
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Figura 11: Reprodução de um cortejo báquico, em “Triunfo de Baco e Ariadne”, do pintor italiano Carracci.
(MITOLOGIA, 1976, p. 232-233).

É a partir dessa figura mítica que Nietzsche vai desenvolver o conceito de dionisíaco. Mas 

não se trata de um conceito simples. Foi transformado e ressignificado no desenrolar de sua 

vida e obra. 

No trabalho divisor de águas da sua vida, publicado em 1872 – O nascimento da tragédia

(1992b) – , Nietzsche lança mão de duas figuras olímpicas para explicar as duas pulsões 

criativas fundantes: Apolo e Dioniso. 

Apolo, o deus condutor do carro do sol e patrono oficial das artes na mitologia grega, 

divide com Dioniso, deus do vinho e da embriaguez, a condução das Musas, entidades 

inspiradoras dos artistas. Na música, enquanto o hino a Apolo se descreve como um peão 

grave e simples, o hino em homenagem a Dioniso é um ditirambo variado e desordenado. 

Conforme afirma Nietzsche (2006, p. 60), o coro ditirâmbico é um coro de transformados, 

para quem o passado civil, a posição social estão inteiramente esquecidos; no ditirambo se 

ergue diante de nós uma comunidade de atores inconscientes que se encaram 

reciprocamente como transmudados. Fortemente influenciado pela filosofia de 

Shopenhauer, Nietzsche concebe Apolo como o conceito que simboliza a unidade, a 

harmonia e a individuação, na ordem da representação, enquanto Dioniso expressa a 
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pluralidade, múltipla e caótica, da vontade. Ambos, porém, compõem uma mesma cadeia a 

unificar, em última instância, uma mesma proposição: a de que a existência do mundo só se 

justifica como fenômeno estético (NIETZSCHE, 1992b, 18). 

Esses dois impulsos diversos que, em discórdia aberta, incitam-se mutuamente, permitem 

continuamente novas produções artísticas. Cada um desses impulsos se atrela a 

manifestações fisiológicas: do lado apolíneo, a bela aparência da plástica do sonho; do

lado dionisíaco, o êxtase e a ruptura com o principium individuationis associados à 

embriaguez.

Sobre essa ruptura propiciada pela embriaguez dionisíaca, o filósofo esclarece, a partir de 

uma descrição do cortejo báquico: 

Agora o escravo é homem livre, agora se rompem todas as rígidas e hostis 

delimitações que a necessidade, a arbitrariedade ou a “moda impudente” 

estabeleceram entre os homens. (...) cada qual se sente não só unificado, 

conciliado, fundido com seu próximo, mas um só (...). Cantando e 

dançando, manifesta-se o homem como membro de uma comunidade 

superior: ele desaprendeu a andar e a falar, e está a ponto de, dançando, 

sair voando pelos ares (NIETZSCHE, 2006: 31).  

Ao que acrescenta Safranski, para explicar os exaltados dionisíacos (2001, p. 52-53):

Na embriaguez o indivíduo perde a consciência de sua individualidade; 

desabrocha naquela excitada massa em festa, dilui-se com ela. Nesse 

excitado corpo coletivo circulam visões e imagens com as quais os 

indivíduos fundidos na unidade se contagiam mutuamente. 

Assim, para Nietzsche, o dionisíaco se manifesta por uma tríplice dissolução de fronteiras. 

Conforme esclarece Safranski (2005, p. 58): 

O ser humano abre suas fronteiras em direção à Natureza, sente-se um 

com ela. Abre suas fronteiras para o seu semelhante no orgiasmo, no 

amor e na ebriedade da massa. E o terceiro limite é derrubado dentro do 

indivíduo. A consciência abre-se para a sua inconsciência. Essa tríplice 

queda de fronteiras tem de ser vivida por um Eu como ameaçadora, 
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medrosamente agarrado que está à sua identidade. Dionisíaca em relação 

a isso seria a disposição de sucumbir prazerosamente. 

Como resultado estético dessa tensão entre o desmesurado e a unidade, ou, entre o mundo 

da vontade impulsiva e a consciência (SAFRANSKI, 2005, p. 57), Nietzsche aponta a 

tragédia ática (pelo menos até antes da sobreposição do logos sobre o pathos pela

influência socrática). Na tragédia, essas duas pulsões diversas se manifestam numa síntese 

– o êxtase dionisíaco, marcado pela dispersão do eu, representado pelo coro, e a ordenação 

apolínea, força configuradora plástica que rege o princípio de individuação, representado 

pelo ator. E, como explica Safranski (2005, p.53), a tragédia assume o papel de rito de 

passagem de um estado para o outro: A apresentação da tragédia no fim das festas 

dionisíacas não é senão esse ritual de transição da vertigem coletiva para a vida cotidiana 

da cidade. 

A tragédia ática, portanto, é compreendida como experiência ética e estética que consagra 

essa mistura de vida comum e vida extraordinária, na qual o horror diante do absurdo e da 

finitude humana podia ser nominado através da beleza artística. 

Durante o desenvolvimento de sua obra, Nietzsche deixa de lado a concepção que propõe 

uma síntese entre Apolo e Dioniso e assume o dionisíaco como princípio do mundo, 

encarado como a própria diversidade que pontua todas as manifestações de vida: o 

dionisíaco reúne, numa mesma amálgama, deleite e sofrimento, dor e contentamento, 

criação e destruição, morte e vida. Assim, a elaboração nietzscheana do dionisíaco assume 

a intensa celebração à existência, em seu lado prazeroso e também infame (NIETZSCHE, 

1996b, p. 444):

Com a palavra “dionisíaco” é expresso: um ímpeto à unidade, um 

remanejamento radical sobre pessoa, cotidiano, sociedade, realidade, 

sobre o abismo do perecer: o passionalmente doloroso transporte para 

estados mais escuros, mais plenos, mais oscilantes; o embevecido dizer-

sim ao caráter global da vida como que, em toda mudança, é igual, de 

igual potência, de igual ventura; a grande participação panteísta em 

alegria e sofrimento, que aprova e santifica até mesmo as mais terríveis e 

problemáticas propriedades da vida; a eterna vontade de geração, de 
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fecundidade, de retorno; o sentimento da unidade da necessidade do criar 

e do aniquilar (NIETZSCHE, 1996b, p. 445-446). 

Com o dionisíaco, Nietzsche traz para a esfera da reflexão filosófica uma crítica ao 

conhecimento pautado em parâmetros como felicidade, razão e virtude (cf. NIETZSCHE, 

2001, p. 26). Como afirma Rouanet (1987, p. 241), ao destacar o papel do filósofo alemão 

para o pensamento pós-moderno, para Nietzsche, o culto de Dioniso representa o fim do 

princípio de individuação, a vitória do polimorfo sobre a unidade, da anomia sobre a lei.

E é nesse sentido que, para Maffesoli (1985), o dionisíaco representa, em sua figura 

ancestral e ambivalente, todo o movimento contínuo de surgimento da desordem na ordem, 

de errância entre o criar e o destruir, numa tensão necessária para a manutenção do societal: 

Tudo que Dionísio representa remete à força viva que ronda a razão e 

sobre ela atua – ou, dizendo-se de outra forma, afrouxa o aperto do poder. 

Esta mesma figura, sob diversos outros nomes, acha-se presente em 

numerosas sociedades. Trata-se, de alguma forma, de uma estrutura 

antropológica. (..) Essas trangressões sempre exercem grande fascínio 

sobre a sociedade como um todo. Nelas são projetadas todas as satisfações 

ou todos os prazeres que não puderam ser obtidos em situação de 

normalidade. Em outras situações exemplares bem conhecidas – 

carnavais, festas de foliões, loucos, etc. – , esta inversão de papéis é 

contagiosa; ela estimula e dinamiza certas práticas gerais que não é mais 

possível refrear. Assim, o burlesco, o riso, a ironia, o escárnio e a inversão 

de valores, em suas efetuações, regeneram o corpo social, reafirmando sua 

força originária ante poderes de ordem secundária e meramente delegados 

(MAFFESOLI, 1985, p. 108). 

É a partir dessa perspectiva que esta tese se orienta: não é também a escritura, em alguma 

medida, uma espécie de ritual dionisíaco pós-moderno? A escritura, tal como a tragédia 

ática dos helênicos, não representaria, na contemporaneidade, uma das expressões de 

celebração coletiva de uma relação indissociável entre vida e arte, a dar configuração a uma 

vontade de potência criativa? Diante da ordem instituída, essa escritura não foi movida por 

um desejo/necessidade de tentar viver e reter um instante de desordem, numa efêmera 

integração e completude, e, tal como eram as festas arcaicas de celebração às colheitas, não 
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seriam os encontros desses indivíduos, transmudados em sujeitos-autores, personagens e 

leitores de fanzines, também uma manifestação do dionisíaco?  

Figura 12: Página do fanzine nomeado Poesias Coletivas no Benfica,
uma “compilação de poesias coletivas feitas entre 2001 e 2002”.
Organizado por Amanay Parangaba. 

Nos capítulos seguintes, especifico a reatualização do dionisíaco nessa escritura em função 

dos ritos genéticos a partir dos quais emerge (capítulo 3), dos posicionamentos assumidos 

em tal escritura (capítulo 4) e das formas de si que a escritura e a convivência do grupo 

manifestam (capítulo 5). 
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3. OS RITOS GENÉTICOS DE UMA ESCRITURA DIONISÍACA 

De todo o escrito só me agrada aquilo 
que uma pessoa escreveu com seu 
sangue. 

Friedrich Nietzsche. Assim falou 
Zaratustra 

Não há como desvincular a escritura dos fanzines e da revista alternativa aqui abordados, 

de seu aspecto cultural. A obra, como objeto cultural, pressupõe que, em torno de si, 

gravitem vínculos sociais, subjetividades, relações com o sagrado, e a força de sua 

significação se baseia em relações complexas, sutis, móveis, enlaçadas às formas mesmas 

das obras (...) desigualmente abertas às apropriações, aos costumes e inquietações dos 

seus diferentes públicos (CHARTIER, 1994, p. 9-10). 

Nesse sentido, conforme assinala Maingueneau (2001, p. 48), toda criação se ampara em 

ritos genéticos, um conjunto regular de hábitos e costumes que fazem com que um modo de 

vida (seja) capaz de tornar possível uma obra singular.

A obra só se constitui implicando os ritos, as normas, as relações de força 

das instituições literárias. Ela só pode dizer algo do mundo inscrevendo o 

funcionamento do lugar que a tornou possível, colocando em jogo, em sua 

enunciação, os problemas colocados pela inscrição social de sua própria 

enunciação (MAINGUENEAU, 2001, p. 30). 

É preciso frisar, como faz o próprio Maingueneau (2006), que os ritos genéticos não se 

restringem a textos literários. E se esse autor, em certas passagens, associa os ritos 

genéticos às atividades mais ou menos rotineiras através das quais se elabora um texto

(MAINGUENEAU, 2006, p. 155), neste trabalho eu busco a própria sociabilidade através 

da qual emerge a escritura em questão e não me detenho nos pequenos gestos e detalhes 

que compõem os modos de fazer a escrita do grupo.  

A seguir, então, apresento algumas exposições sobre a comunidade e os cenários em que se 

realiza essa escritura. 
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3.1 Apresentando o cortejo: a comunidade discursiva 

Quem são os responsáveis diretos por essa escritura? Que indivíduos, sujeitos, autores são 

esses? Que comunidade, tribo, galera integram? De Cavaleiros das Tormentas a Rebentos

Rebeldes se mascaram, bem como de índios cordelistas e exilados anarquistas. Mas como? 

O primeiro aspecto que se pode atrelar a tal experiência é o de ação de um grupo juvenil. 

De fato, pode-se dizer que as práticas envolvidas nessa escritura filiam-se fortemente a uma 

tradição que remonta, pelo menos, ao século XIX: 

O século XIX, em especial, apresentou grupos juvenis informais, entre os 

quais diversos grupos que tiveram características desviantes ou não 

integradas que se acreditavam exclusivas do século XX: delinquentes, 

boêmios e radicais políticos – fossem, estes últimos, liberais, 

conservadores, românticos, franco-maçons ou carbonários (GROPPO, 

2000, p. 79). 

Nesse sentido de grupo juvenil, tal escritura se filia a uma tradição de grupos literários. É o 

que se pode afirmar, por exemplo, em relação a uma certa tradição interdiscursiva na 

história da imprensa literária cearense, que seria a institucionalização de grupos literários, 

inclusive com regimentos controladores de existência. Alencar (1980), a respeito dos 

grêmios e periódicos literários na cidade de Fortaleza, no século XIX, relata que... 

Nas duas últimas décadas do século passado, além dos jornais diários 

naturalmente mais dedicados à política partidária e ao noticiário cotidiano, 

surgem periódicos de algum relevo literário e na sua esteira inúmeros 

jornais críticos e humorísticos. Uns seriam órgãos oficiais de grêmios, 

outros avulsos, criados e dirigidos por estudantes, moços do comércio e 

alguns boêmios e letrados (ALENCAR, 1980, p. 125). 

Assim, as práticas de escrita de fanzines e revistas alternativas se inscrevem, também, à 

sombra da criação e difusão de impressos informais e esporádicos que desde o século XIX 

vinham à luz no Ceará: 

É válida uma retrospectiva nos pequeninos jornais que apareciam e 

desapareciam de quando em vez. De pequeno porte, fôlego curto, e sem 
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maiores pretensões. Até parecia brincadeira, e na verdade seria 

divertimento para seus dirigentes e responsáveis o lançamento desses 

periódicos, que às vezes se estiolavam no primeiro número. Mas certo é 

que custavam dinheiro e muito esforço dos brincalhões. Nem sempre bem 

redigidos, não deixavam esses jornais de revelar o espírito pilhérico da 

cidade. Não deviam ter maior circulação, como acontecia também com os 

jornais diários. As tiragens seriam mínimas e as salgas máximas. 

(ALENCAR, 1980, p. 129). 

Ressalte-se, ainda, que em relação aos pasquins do início do século XX, conforme 

demonstrou Silva (2002, p. 31), os pasquins surgiram para divertir, mas traziam consigo 

também um forte discurso moralizante e de controle social.

Aliás, a preeminência da história literária cearense se mostra nos fanzines do grupo, 

especialmente no PalavraDesordem: escritores como Júlio Maciel (PD1 e PD2), Carlos 

Gondim (PD4), Ramos Cotoco( PD5), Rodolfo Teófilo (RP), por exemplo, são pauta de 

alguns dos textos da escritura. Um deles figura, além do mais, como objeto de dissertação 

de mestrado de um dos indivíduos (Cavaleiro das Tormentas, um dos editores da Revista 

Pindaíba), o que demonstra, em certa medida, essa filiação à tradição de grupos literários 

locais através das leituras feitas pelos indivíduos (que de algum modo está atrelada, por sua 

vez, ao estatuto dos indivíduos à época, quando muitos eram estudantes de cursos como 

História, Comunicação, Letras etc.).  

Essa tradição é também pontuada nos depoimentos de Amanay Parangaba, editor do 

PalavraDesordem, ao explicar que um dos objetivos visados com a realização desses 

fanzines era o de notabilizar escritores cearenses do passado: 

...uma proposta no PalavraDesordem seria toda edição publicar uma 

espécie de poesia, uma espécie de resumo da vida de algum poeta 

cearense, tinha sempre isso... (AP – EO). 

Mas note-se: os escritores comentados nos primeiros números do PalavraDesordem

também revelam, pode-se dizer, uma certa unidade, para além da época ou tendência 

estética em que são enquadrados pela crítica literária oficial: de algum modo, seus textos 

estão associados a temas obscuros ou malditos: Maciel escreve sobre os cavadores de 
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túmulos; Carlos Gondim aborda a pulsão de morte; Teófilo escreveu sobre as desgraças 

advindas com a seca e Ramos Cotoco se celebrizou pela crítica de costumes da burguesia 

cearense... Com isso, quero destacar que, se entre tantos escritores cearenses, esses é que 

foram abordados na escritura, isso manifesta de algum modo escolhas que dizem respeito 

não só às condições em que essa escritura foi sendo gerada, mas também às 

particularidades que fazem desses indivíduos um grupo. 

Figura 13: Poema de Julio Maciel, com ilustrações de Dias, publicado no PD 1. O poema chegou a inspirar 
os integrantes do grupo para um projeto de curta-metragem, que não passou de um ensaio geral, realizado em 

2004. 

Amanay Parangaba, em texto que se repete tanto em folheto explicativo sobre o projeto 

Selo Editorial PalavraAndante, quanto no questionário escrito enviado por mim, ao se 

referir ao PalavraDesordem, assinala a existência de um “grupo” por trás dessa escritura: 

O Zine PalavraDesordem nasceu em 2002 com a proposta de criar meios 

próprios de divulgação e agrupar o maior número possível de 

manifestações, ou seja, com o intuito de organizar nossa produção artística 

e literária, para que esta não se perdesse por falta de meios de 

publicização/socialização, como é comum entre grupos de jovens artistas e 

escritores. De 2002 a 2006 foram 10 edições e o movimento editorial 

cresceu. Ocorreram outros trabalhos paralelos, que envolvem o mesmo 
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grupo de indivíduos, formado por artistas-artesãos, músicos, educadores, 

poetas e professores, que têm em comum o amor à criação literária, o 

apego às diversas manifestações artísticas e o trabalho na área da arte e 

educação. O sentimento de identidade para com o bairro Benfica, bem 

como o desejo de cantar o universal pelo local são notórios em nossa 

literatura... (AP-EE).

Mas é preciso destacar que, por trás da compreensão do que seja um grupo, mais do que 

uma noção restrita de conjunto de indivíduos, cada qual com uma suposta identidade una,

permanente e fundamental, coloca-se aqui a noção de relação: pela relação – micro, local, 

transitória, efêmera – com o outro se define uma identificação. Trata-se do que Maffesoli 

(1985) discorre acerca da difusão do eu no societal e a atribuição de múltiplos papéis para 

um mesmo indivíduo: 

De acordo com as situações e no quadro de uma organização geral, ocupa 

lugar preeminente aquilo que é definido como papel (e não mais função). 

Lidamos, então, com figuras nas quais se harmonizam caracteres 

múltiplos. (MAFFESOLI, 1985, p. 18). 

Essa multiplicidade se sustenta, acima de tudo, na fragilidade do eu (MAFFESOLI, 2005), 

a intuição de uma subjetividade dispersa e dinâmica, em constante movimento, que se 

mostra pelo deslize teórico de uma visão essencialista de identidade para a visão plural e 

transitória de identificação, em que o eu só é uma frágil construção, ele não tem substância 

própria, mas se produz através de situações e experimentos que o moldam num eterno jogo 

de esconde-esconde. (MAFFESOLI, 2005, p. 304).

Aliás, esse deslize é fruto de uma trajetória de mudança não só das próprias experiências, 

mas também da conceitualização da subjetividade. 

A esse respeito, Hall (2006) aponta três concepções centrais nessa trajetória: a do sujeito do 

Iluminismo; a do sujeito sociológico; e a do sujeito pós-moderno. A primeira concepção 

nasce com o indivíduo soberano, entre o Humanismo Renascentista do século XVI e o 

Iluminismo do século XVIII: trata-se do sujeito “indivisível”, uma entidade “singular, 

distintiva, única” (HALL, 2006, p. 25). Com a biologia darwiniana e o surgimento das 

novas ciências sociais, emerge uma segunda concepção, em que o sujeito é definido a partir 
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do interior das redes que estruturam as formações sociais (HALL, 2006, p. 30). A partir de 

então a concepção de sujeito vai se descentrando cada vez mais, para o que contribuíram 

diferentes movimentos teóricos, alguns bem distintos entre si. 

Primeiramente, Hall (2006, p. 34-35) aponta as tradições do pensamento marxista, 

principalmente na linha althusseriana, que descartam qualquer agenciamento individual na 

ação da história, o que rompe com a idéia de uma essência humana universal e de uma 

singularidade individual na concepção de sujeito. Em segundo lugar, a proposição da teoria 

psicanalítica de Freud, e seus desdobramentos lacanianos, em que o sistema psíquico tanto 

é clivado entre um eu-consciente e um eu-inconsciente, isto é, implica um sujeito não-

unitário, além de ser construído através da relação processual com os sistemas simbólicos, 

do que decorre uma subjetividade não-inata (HALL, 2006, p. 36-38). Um terceiro 

movimento que teria contribuído para uma concepção de sujeito descentrado seria o 

trabalho estrutural de Ferdinand de Saussure. Hall refere-se ao resultado da publicação do 

Cours de linguistique générale, notas de aulas proferidas por Ferdinand de Saussure entre 

1911 e 1913 e publicadas postumamente por alguns de seus alunos. Esse trabalho 

estrutural, que fez da lingüística ciência-piloto nas Ciências Humanas, apresenta as línguas 

como sistemas sociais em que todas e quaisquer expressões individuais são condicionadas 

pelas regras da língua e pelos sistemas de significado das culturas (HALL, 2006, p. 40). Os 

estudos genealógicos do sujeito moderno de Michel Foucault seriam responsáveis por um 

quarto movimento teórico dessa concepção de sujeito descentrado, por apresentá-lo como 

entidade construída pela disciplina exercida pelos regimes administrativos coletivos e as 

instituições da chamada modernidade tardia (HALL, 2006, p. 41-43). Finalmente, Hall 

assinala a presença do feminismo, pelo caráter de crítica teórica e de movimento social, 

como responsável por uma reformulação da conceitualização e experiência de 

subjetividade, especialmente por questionar categorias clássicas como “público” e 

“privado” e as distinções tradicionais de gênero e sexo (homem/mulher, 

masculino/feminino) (HALL, 2006, p. 44-46). 

Com o mapeamento desses estágios, Hall indica, portanto, a impossibilidade de tratar a 

questão identitária na pós-modernidade de maneira simplificada, em que as identidades 

fixas e estáveis dão lugar a identificações múltiplas e descontínuas. Assim, 
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O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro 

de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, 

de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente 

deslocadas. (...) A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados 

por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 

temporariamente (HALL, 2006, p. 13). 

Assim é que os indivíduos aqui abordados são considerados como sujeitos pelo papel que 

assumem nessa escritura e nas narrativas que comigo partilharam, para o que é necessário 

frisar que vivenciaram e vivenciam, cotidianamente, diferentes outros papéis e que suas 

subjetividades não se restringem nem aos ofícios destacados pelos próprios, nos textos e 

depoimentos, e nem, obviamente, ao que aqui exponho. 

Esses sujeitos constituem-se como grupo não só pela freqüência assídua, durante 

determinada época, a certos espaços (como as Praças João Gentil e da Gentilândia, além de 

bares como o bar do Reggae, do Assis ou o Pitombeira, ou ainda espaços dentro da 

Universidade, como o Bosque), mas também pelas trocas de correspondência (em que as 

cartas dão lugar aos e-mails), pelos encontros, pela semelhança nos modos de vida (cf. 

MAINGUENEAU, 2001, p. 31).  

Fragmentos dos e-mails, inclusive, passam a ser publicados a partir da quinta edição do 

fanzine PalavraDesordem: isso me parece tanto seguir uma certa filiação aos gêneros 

jornalísticos tradicionais (as cartas dos leitores das revistas e jornais que, segundo Burke 

(2008), remetem ao século XVIII), quanto enfatizar a unidade do “grupo de afinidades”.  
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Figura 14: Página original do fanzine PalavraDesordem, número 7, criada a partir de fragmentos de imagens 
e e-mails trocados entre os indivíduos do grupo. Colagem e texto de Amanay com ilustrações de Besq. 

Como bem nomeou Amanay Parangaba, há uma série de afinidades que conferem unidade 

ao grupo: sem buscar elencar exaustivamente pontos em comum, pode-se pensar, por 

exemplo, em elementos diversos como cultura indígena e popular, literatura, anarquismo, 

reggae... Raul Seixas, Chico Science, Lampião e Che Guevara são figuras incontestes de 

apreciação. Vez ou outra estão com um Ganesh estampado na blusa e acampam em 

Guaramiranga durante o carnaval para o Festival de Jazz e Blues.  

A relação entre a unidade dessas pessoas enquanto grupo e a escritura por elas produzida se 

revela, por exemplo, através do depoimento de Raimundo Canibal, o autor-editor do zine 

Sarrabuio de Tertúlia. Ao ser indagado sobre as principais influências que recebeu na sua 

escrita e editoração de fanzines, revela que... 

As produções literárias da galera do Benfica até hoje me influenciaram 

muito e posso afirmar que a nossa estética tem algo de singular e todas as 

minhas produções não se fecharam a uma decisão minha isolada, todo 
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mundo dava pitaco, gerando, por exemplo, os 3 números do Sarrabuio de 

Tertúlia (RC – EE).

O principal fator de unidade desses indivíduos enquanto grupo, certamente, são revelados 

pelos encontros regulares no Benfica, embora a unidade de uma comunidade discursiva não 

se restrinja a isso (cf. MAINGUENEAU, 2006). A troca de e-mails, por exemplo, também 

se mostra como elemento que confere unidade ao grupo, e que, inclusive, serão registrados 

no PalavraDesordem a partir de sua sétima edição. Como afirmou o próprio Amanay em 

seus depoimentos, esses e-mails garantiram enorme unidade para o grupo, para além dos 

encontros no bairro. Num desses e-mails, de Fedox para Amanay, discute-se a respeito de 

um projeto de um festival “anti-arte”, como proposta alternativa a um festival artístico 

promovido por um dos grandes jornais da cidade (ver figura 7): 

E aí moçada, quando é q a gente vai se reunir p/ conversar sobre o festival 

anti-arte q a gente vai promover em janeiro. já tem gente dizendo que vai 

durar uma semana de atividades... ps.::: pode ser na sexta-feira? Finzinho 

de tarde no boske... até lá. (AF – PD7). 

Mas o que se destaca nessa unidade do grupo diz respeito aos pseudônimos, alcunhas e 

apelidos que assumem nessa escritura. Para além de seus nomes oficiais, a experiência de 

convivência desses indivíduos e da escritura coletiva que daí resulta revela uma 

identificação particular, partilhada somente pelos membros do grupo, numa constituição de 

si singular, em que se constroem subjetividades denominadas como Amanay Parangaba, 

Raimundo Canibal, Dias, Filhote, Cavaleiro das Tormentas, Naná, Besq, El Escriba do 

Benfica e Magá, dentre os principais autores envolvidos nessa experiência. 

Identifico, então, esses indivíduos pela ligação com a materialização da escritura, através da 

função que exercem de autores-editores, autores-narradores e autores-personagens. A 

múltipla identificação dessas pessoas, que transitam entre as funções de editores, 

narradores, personagens e, também, leitores de sua própria escritura, atesta a relação 

indissociável entre enunciados e enunciação, isto é, entre os escritos produzidos e as 

condições dessa produção, em que episódios vividos são reconfigurados como episódios 

narrados, ou seja: os próprios membros do grupo ou acontecimentos vivenciados por eles 

são o cerne de seus escritos, fazendo valer o que diz Larrosa (1998, p. 467): 
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El tiempo de nuestras vidas es, entonces, tiempo narrado; es el tiempo 

articulado em uma historia; es la historia de nosotros mismos tal como 

somos capaces de imaginarla, de interpretarla, de contarla y de 

contar(nos)la.

Por exemplo: na segunda edição do PalavraDesordem, de outubro-novembro de 2002, 

assinado pelo Cavaleiro das Tormentas, lê-se o texto “O dia em que o Magá tentou sair do 

Benfica”:

Quero lhes apresentar uma figura curiosíssima que mora aqui pelas 

bandas do Benfica. Conhecido como Magá, esse a quem me refiro está na 

eminência de imortalizar-se como um tipo popular do bairro. 

O mesmo sujeito – Magá – aparece em outros textos, como por exemplo “A peleja de Magá 

X Come-Gesso na serra de Guaramiranga”. Segundo o próprio sujeito (M – EO), quando 

foram acampar na serra durante um carnaval, “um aluno lá da UECE, lá do CH da UECE 

tomou chá de zabumba e tava comendo gesso lá”. Daí, prossegue Magá em seu relato: “eu 

fiquei indignado porque ele tava comendo gesso e dizia que era filho do cão”. Esse 

encontro foi registrado por Amanay Parangaba em crônica publicada no PalavraDesordem

de número 4, em que se lê: 

Adormeci ouvindo os gritos de Magá, sozinho no meio do mato: “Eu sou 

de Ogum, tu é de Ogum?” (...) E imaginem os outros quatro dias, quando 

chegou um reforço moral considerável para Magá: Os Cavaleiros das 

Tormentas!! 

Também Amanay Parangaba, autor editor e narrador do PalavraDesordem, manifesta essa 

condição de comunidade e de autoria cambiante, em que os papéis exercidos através da 

escritura são transitórios. Em seu depoimento oral, indagado sobre a audiência a que se 

destinavam seus fanzines, responde: O público. Bem, o público somos nós mesmos...

O que, aliás, para ele, seria motivo de deleite, conforme indagado sobre o que lhe daria 

prazer na criação de um fanzine: 

Difícil dizer o que me dá mais prazer. Gosto de ver as pessoas lendo os 

zines, sorrindo, achando ruim, querendo contribuir pras próximas 

edições, ou então aquele cara que sempre escreve e está nas últimas 

edições meio afastado, me diz: “é, tenho de mandar um texto pro próximo 

PD” (AP – EE). 
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O que se constata, então, é que os textos que compõem a escritura mostram a íntima relação 

entre o que é narrado e o que é vivido. A escritura é a própria materialização de uma 

experiência, no sentido que lhe dá Larrosa (1998, p. 468): la experiência es siempre nuestra 

experiência, lo que nos acontece a nosotros, y lo que nos acontece em el tiempo de nuestras 

vidas.

3.2 Palcos de “festelanças”: os cenários de enunciação

Evidentemente, para essas experiências de vida e narrativa, têm destaque os espaços e as 

ocasiões regulares de encontro entre os indivíduos, tanto no circuito geral do bairro 

Benfica, como em determinados espaços da Universidade, durante o recorte de tempo em 

que a escritura se manifesta, como o chamado Bosque (ou Boske). Aliás, esses cenários são 

destacados espontaneamente nos depoimentos de Amanay Parangaba, quando fala sobre a 

escrita conjunta de poemas pelos indivíduos do grupo: 

A gente tinha essa prática de poesia tipo coletiva, juntava e tal, muito 

vinho, como sempre, sob brisa suave, como fala o Escriba, ficava na 

faculdade até dez horas depois saía pro Benfica e aí enfim (AP – EO). 

Descrever um bairro não é tarefa fácil, haja vista seus incomensuráveis perímetros 

marcados pela contradição entre o modo coletivo da gestão e o modo individual de 

reapropriaçãodo (DE CERTEAU, 2002, p. 175). Mas pode-se dizer que o Benfica é um 

bairro da capital cearense marcado por uma explícita pluralidade. Um bairro que abriga 

antigos botecos, efêmeros restaurantes do tipo self-service e contínuos novos bares; onde se 

encontram a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios e o Centro Espírita Francisco de Assis; 

onde a casa de repouso psiquiátrico Mira y Lopez se avizinha do Convento do Sagrado 

Coração e do motel Le Chalet, acomodando também um Shopping Center que leva seu 

nome e as nunca terminadas instalações do metrô de Fortaleza (METROFOR).  

Conforme aponta Vasconcelos Jr. (1999, p. 48), desde os anos setenta do século XIX, com 

a chegada das primeiras famílias aristocráticas para ocupar, com mansões e chácaras, suas 

áreas arborizadas, vêem-se amostras da modernização no bairro. É lá que se encontram as 

primeiras linhas de bonde, as primeiras corridas de cavalo, as primeiras associações de 
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futebol. Nos anos cinqüenta do século XX, com a mudança da burguesia de bairros como 

Jacarecanga e Benfica para a Aldeota, o bairro atravessa uma fase de mudança funcional, 

no que se destaca a instalação da Universidade Federal do Ceará, na década de 195047.

De fato, a presença da Universidade Federal, bem como outras instituições de ensino 

localizadas no seu entorno – com destaque para o Instituto Federal de Educação 

Tecnológica do Ceará (IFCE) e o Centro de Humanidades da Universidade Estadual do 

Ceará (CH da UECE) – propicia um fluxo intenso e contínuo de pessoas dos mais diversos 

quilates, mas especialmente jovens. O que favoreceu, sem dúvida, a emergência de 

movimentos culturais variados (como, por exemplo, o Massafeira, na década de 1970, 

organizado a partir da convivência entre artistas como Ednardo, Roger e Rogério, Teti, e 

Fausto Nilo no entorno do Curso de Arquitetura e o Conservatório de Música Alberto 

Nepomuceno, na avenida da Universidade). 

Essa relação entre juventude, boemia, arte e organização política que tem como cenário o 

bairro é apontada, por exemplo, na edição de número 45 da revista da UFC, a Universidade

Pública, que traz como matéria de capa uma reportagem sobre a história do Benfica: 

A Universidade fortaleceu o Benfica como bairro da educação, das 

sociabilidades, da boemia, da organização e participação política, das 

mudanças de comportamento, da efervescência cultural. A produção de 

conhecimento e a presença da juventude propiciavam todas essas 

manifestações (2008, p. 18). 

Pois é nesse bairro, nos primeiros anos de 2000, que mais uma vez essa relação entre 

juventude, boemia, arte e organização política vai se confirmar. E a escritura da qual trato 

47 Segundo CAVALCANTE (2005), a Universidade Federal do Ceará, instituída em dezembro de 1954 e 
instalada em junho de 1955, teve seu advento marcado por forte campanha de fomento de um “espírito 
universitário”, através da imprensa local, o que, no entanto, não possibilitou a criação de uma cidade 
universitária. Assim, a Universidade, que até hoje se encontra dispersa e fragmentada em suas unidades, teve 
no Benfica a sede de sua instalação e abriga parte de seus equipamentos e centros, como a Reitoria, o Museu 
de Arte Contemporânea, as Casas de Cultura, o Centro de Humanidades (com os cursos de Letras, Ciências 
Sociais, Filosofia, Comunicação Social, Ciências da Informação e História), a Faculdade de Educação, a 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas. As outras 
unidades estão distribuídas em mais dois campi: o do Porangabussu e o do Pici. 
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manifesta esse encontro. Ao ser indagado sobre como começaram as publicações do 

PalavraDesordem, Amanay Parangaba destaca a importância do bairro em seu depoimento: 

Tudo gira em torno do Benfica, né... Enquanto lugar de encontro, de 

pessoas que andavam pelo Benfica... Tanto na noite, quanto na 

Universidade e que se reuniam por afinidades, acredito eu, seja as aulas, ou 

seja a própria “Maria Ruana”, ou as afinidades literárias, as afinidades 

políticas e uma série de afinidades, né, e nesse momento trocam-se 

escritos, começa a circular o negócio e acho que o PalavraDesordem

surgiu muito nessa percepção de que tava rolando muita escrita e essa 

escrita coletivizada de forma também independente, às vezes em folhas e 

tal. Pô, o fanzine eu já tinha conhecimento de fanzine, sempre teve fanzine 

e não custava nada publicar aquilo ali, pelo contrário (Sic). (AP – EO). 

A referência explícita ao bairro, seja na descrição da sua multiplicidade urbana nos anos 

2000, seja na exaltação a cenários e pessoas de convivência cotidiana pode ser ilustrada, 

emblematicamente, através da primeira edição do PalavraDesordem, de 2002, no qual se 

encontram textos como o de El Escriba do Benfica, uma autêntica colagem em que se 

mesclam saber erudito e a criação poética, em que o conhecimento adquirido nos bancos da 

Universidade dá mote para a brincadeira com a linguagem (ver tópico 4.1); Ou também o 

texto de Raimundo Canibal, O dia em que a merda truou no Benfica, registrando um 

episódio em que um caminhão de limpa-fossa deixou cair no asfalto um pouco de seu 

conteúdo... Ou ainda a crônica de Filhote, Benfica, publicado, inclusive, em uma antologia 

de um concurso literário da cidade.  

Enfim: de várias formas, o Bairro se inscreve nas narrativas desses indivíduos e essas 

narrativas demonstram as práticas de espaço em que se configuram, particularmente na 

comparação que faz De Certeau (2002) entre o ato de caminhar e os atos de fala: 

Vendo as coisas no nível mais elementar, ele tem como efeito uma tríplice 

função enunciativa: é um processo de apropriação do sistema topográfico 

pelo pedestre (assim como o locutor se apropria e assume a língua); é uma 

realização espacial do lugar (assim como o ato de palavra é uma 

realização sonora da língua); enfim, implica relações entre posições 

diferenciadas, ou seja, contratos pragmáticos sob a forma de movimentos 
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(assim como a enunciação verbal é “alocução”, “coloca o outro em face” 

do locutor e põe em jogo contratos entre colocutores) (DE CERTEAU, 

2002, p. 177). 

Figura 15: Páginas 5 e 6 do número 1 do Palavra Desordem, com crônica de Filhote e ilustração de Naná, de 
2002. 

Entre tantos, um dos espaços da própria Universidade onde os sujeitos se encontravam era 

o chamado Bosque. A especificidade desse espaço se vê, a propósito, nos estudos 

etnográficos de Alcântara (2005), que freqüentou o lugar por conta de sua pesquisa sobre 

sujeitos psicoativos. Numa poética descrição, assim designa os papéis/identificações 

assumidas pelos sujeitos que freqüentavam aquele lugar, ao explicar que seu estudo 

monográfico se fez... 

Trazendo um pouco do que vi e ouvi dos bosqueanos, que poderiam, 

simbolicamente, ser elfos e gnomos, mas são gente, humanos, que por um 

tempo, tardes, semanas, anos, povoam esse bosque como se fossem essas 

entidades e que de alguma forma prezam por esse lugar de onde se sentem 

nativos (ALCÂNTARA, 2005, p. 10). 
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Bosque é o nome conferido especificamente ao lugar compreendido nos arredores da 

Faculdade de Educação, cercado pelos muros da Universidade, próximo à confluência das 

ruas Marechal Deodoro e Justiniano de Serpa. Até pouco tempo atrás, era um espaço de 

convivência, onde o destaque estava na grande quantidade de árvores centenárias que ainda 

resistem no lugar, o que confere ao ambiente uma atmosfera aprazível pela sombra das 

grandes copas e pelo canto dos pássaros que ali vivem48. A época de emergência da 

escritura aqui abordada, final da década de 1990 e início da década de 2000, marcou-se pela 

intensa circulação de pessoas que se reuniam em torno das mesinhas que havia ali e da 

pequena construção que sediava os Centros Acadêmicos dos cursos de Educação Física e 

de Pedagogia. Essa intensa movimentação, de certo modo, foi intensificada pela ocupação 

do C.A., nos primeiros anos de 2000, pelo grupo Brincantes do Cordão do Caroá 

(transformado depois em projeto de extensão da Universidade), que ali promovia encontros 

com batucadas, danças e saraus de poesia, especialmente durante a greve de 2001.  

Conforme registra Amanay em seu depoimento: 

O bosque sempre foi assim o lugar mais democrático possível, é bem 

porque a história é a própria confraternização, o bosque era um lugar de 

encontro independente de, digamos, de correntes políticas a seguir, o 

bosque seria o lugar de encontro e é justamente o lugar de debate também, 

então conviveu pessoas de vários grupos ali naquele espaço, não é? vários 

grupos políticos, vários grupos de afinidades, que é um momento de 

confraternizarmos juntos, é claro, em outros momentos estávamos 

separados, é claro, cada um em seus projetos pessoais separados, até 

mesmo muitas vezes contraditórios, não é? Eu acredito que sim, que nesse 

tempo, inclusive, nesse tempo, era o começo dos brincantes, onde 

começou esses saraus e a galera tocava e tal (...) rolou muitas poesias lá, 

eu me lembro muito bem disso, e esse sarau era também dentro do núcleo 

da pedagogia. Os lugares onde a galera ocupava era alia trás da biblioteca 

e atrás do C.A de pedagogia, aonde mais posso dizer? na história, na 

história sempre foi um lugar tradicional, não só pra reunião, mas também 

48 O momento de escrita desta tese (2008-2009) não condiz exatamente com essa paisagem, já que foi 
transformado em canteiro de obras em função da construção do novo bloco da FACED, objeto, aliás, de 
algumas polêmicas travadas entre a direção da Faculdade e o chamado Comitê Pró-Tombamento das Árvores 
do Benfica, em 2006, por conta do projeto original do arquiteto Neudson Braga, que previa a derrubada de 
várias árvores do local. O projeto foi alterado, algumas árvores a mais foram poupadas, mas a pequena 
construção onde funcionou os C.A.s veio abaixo para dar lugar ao novo auditório da Faculdade de Educação. 
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o próprio movimento político dentro da universidade, a história que eu 

falo é o C.H2, né, reunião também no próprio quintal que é hoje, o pessoal 

das ciências sociais já andava no quintal, que é ponto de encontro, se 

reunia também num período mais atrás ainda ali por trás da casa da 

espanha, na casa de cultura espanhola, e outros lugares por ali mesmo 

(Sic) (AP – EO). 

O uso diferenciado desses espaços dentro da Universidade constitui a gênese dessa escritura 

e acredito que sua emergência se dá particularmente através de ritos que compreendem 

comportamentos tanto boêmios como indisciplinares. Pode-se pensar que a escritura do 

grupo emerge, como um dos editoriais do PalavraDesordem assinalava, ocupando e 

transformando espaços aparentemente pré-estabelecidos em suas funções (PD2). 

A boemia do grupo se manifesta tanto pelos hábitos regulares desses indivíduos de 

consumo de substâncias como álcool e Cannabis Sativa, como também por manifestarem 

uma certa condição paratópica, característica da boêmia do século XIX (cf. GROPPO, 

2000), isto é, uma difícil localização entre as linhas divisórias de uma sociedade 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 99): O artista boêmio é menos um nômade no sentido 

habitual do que um contrabandista que atravessa as divisões sociais.

Reatualizando, assim, uma vivência e (auto)representação de autor literário que se 

manifesta a partir do romantismo (cf. MAINGUNEAU, 2001), tais sujeitos não só 

vivenciam a boemia como também se dizem boêmios em sua escritura. Veja-se, por 

exemplo, o seguinte trecho: 

Desordem total! Aqueles serenos seres haviam se transformado, ao longo 

de algumas garrafas adocicadas, em seres extremamente bonequeiros49.

(Conto “O bode e o bonde do Benfica”, de Amanay Parangaba, na Revista

Pindaíba).

Ou ainda no texto de expediente da Revista Pindaíba, em que se lê: 

49 O termo “bonequeiros” remete à expressão típica do dialeto cearense “botar boneco”, que significa, na 
minha livre tradução, causar vexame, fazer bagunça, criar desordem. 
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Interessados em contribuir com textos, trabalhos visuais, idéias e inclusive 

dinheiro (estamos na pindaíba!) devem entrar em contato por telefone, 

correio eletrônico (revistapindaiba@hotmail.com) ou procurar os editores 

nos bares do Benfica. 

Essa reatualização do artista boêmio nos escritos do grupo, em sua paratopia, isto é, na sua 

instável localização, reatualiza a figura do flâneur, buscando também extrair o eterno do 

transitório (BAUDELAIRE, 1996, 25). Mas este experimenta outros sentimentos que uma 

sensação de desilusão com seu tempo: perambulando pelo bairro, o sentimento que 

manifesta também é o de abertura ao desconhecido, em seu olhar de passagem:

Mais uma noite de sexta-feira no Benfica e redondezas, não sei se 

convencional, pois cada um guarda os mistérios e imprevistos (...) Iremos 

encharcar de cerveja nossa pança em algum bar? Na verdade, o melhor da 

noite por aqui é a surpresa. É o não-saber. É o encontro dos(as) amigos(as) 

na esquina dos desencontros (PD2). 

Já em relação à indisciplina, refiro-me a hábitos e comportamentos que instauram uma 

relação de poder em que se opera, de algum modo, uma transgressão com algumas das 

técnicas disciplinares desenvolvidas com a modernidade, tal como descreve Michel 

Foucault a respeito do exercício de poder.

Como assinala Deleuze (2005), em Vigiar e punir Foucault institui uma nova perspectiva 

de abordagem teórica do poder, abandonando antigos postulados: as perspectivas que 

encaravam o poder como uma propriedade, como localizável unicamente no aparelho do 

Estado, como necessariamente subordinado a ele, como uma essência, como um exercício 

de violência ou ideologia, e ainda como parte da crença na entidade da Lei (cf. DELEUZE, 

2005, p. 34-40). 

Ressaltando que, embora o corpo, em qualquer época e sociedade, esteja necessariamente 

preso a limitações, proibições e obrigações, o autor afirma que a novidade da “docilidade” 

no século XVIII consiste, basicamente, em três novos aspectos de atuação sobre o corpo: a

escala de controle, em que se trata de atuar sobre o corpo não como uma massa uniforme, e 

sim trabalhá-lo detalhadamente; o objeto de controle, não o corpo em si, mas a eficácia
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dos movimentos ; e finalmente a modalidade de controle, exercida através de uma coerção 

ininterrupta, constante. Diferenciando-se, assim, de outros processos disciplinares 

existentes até então (a escravidão, a domesticidade, a vassalidade e o ascetismo), a 

disciplina em Foucault é compreendida, então, como o conjunto de métodos que permitem 

o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 

forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade (FOUCAULT, 1987, p. 126). 

A partir de então, o autor tenta estabelecer uma regularidade no uso desses métodos ou 

técnicas disciplinares através do exercício singular das grandes maquinarias de poder

(escolas primárias, colégios, espaços hospitalares e organizações militares), responsáveis, 

assim, pela difusão generalizada dessas astúcias da anatomia política do detalhe (1987, p. 

128). Foucault discorre, assim, acerca dos principais aspectos de que consistem as técnicas 

disciplinares. 

O primeiro aspecto se relaciona à distribuição dos indivíduos no espaço. Através do 

imperativo cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo (FOUCAULT, 

1987, p. 131), as sociedades disciplinares desenvolveram técnicas (algumas de inspiração 

monástica) como a cerca, o quadriculamento, as localizações funcionais, a fila, gerando 

uma distribuição complexa de indivíduos em espaços configurados em sua arquitetura, 

funcionalidade e hierarquia (FOUCAULT, 1987, p. 135). 

O segundo aspecto diz respeito ao controle da atividade através do tempo medido. O 

controle, nesse aspecto, se dá através de “manobras” que permitam, simultaneamente, um 

quadriculamento cerrado do tempo, a garantia da qualidade do tempo empregado, a 

elaboração de um esquema anátomo-cronológico que permita o ajuste do corpo a

imperativos temporais, a relação entre um gesto e a atitude global do corpo, a articulação 

corpo-objeto e a utilização exaustiva pelo princípio da não-ociosidade (FOUCAULT, 1987, 

p. 137-140).

O terceiro aspecto é o que Foucault nomeia organização das gêneses. Trata-se da 

formulação de um sistema que, baseado na aprendizagem corporativa (que se firma, por sua 

vez, na relação de dependência individual e total entre mestre e aprendiz), permita uma 

utilização rentável do tempo. Em outras palavras: a disciplina aqui é exercida como 
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aparelhos para adicionar e capitalizar o tempo (FOUCAULT, 1987, p. 142-143). Dessa 

forma seria possível reger as relações de tempo, dos corpos e das forças, realizar uma 

acumulação da duração e inverter o tempo em lucro/utilidade. 

A composição das forças constitui o quarto aspecto, em que o corpo é tratado como um 

segmento dentro de uma máquina maior, um conjunto com o qual é articulado 

(FOUCAULT, 1987, p. 148). Para a inserção desse corpo-segmento dentro dessa estrutura 

maior é preciso extrair suas forças, diferenciá-lo e combiná-lo junto a outros. Nessa 

composição, através de uma relação de sinalização, em que um simples sinal dá todo um 

comando, aplica-se uma moral da obediência (FOUCAULT, 1987, p. 149). 

As técnicas disciplinares, portanto, constroem quadros, prescrevem manobras, impõe 

exercícios e organizam táticas (FOUCAULT, 1987, p. 150). Atuando sobre os corpos e 

restringindo as liberdades individuais de maneira escamoteada, através de recursos como a 

vigilância, a sanção normalizadora ou o exame (cf. FOUCAULT, 1987, p. 153-172), a 

disciplina permeia toda e qualquer prática social das sociedades modernas.  

Mas, de diversos modos, os participantes desse grupo, através de suas vivências, rompem, 

em alguma proporção, com essas técnicas e suas práticas de escrita acabam por refletir 

alguns ritos indisciplinares na medida que...  

Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede de 

vigilância, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 

inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também 

minúsculos e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não se 

conformam com ela, a não ser para alterá-los (DE CERTEAU, 2002, p. 

41). 

A escritura desse grupo pode ser compreendida como um desses procedimentos, ou, 

novamente remetendo a De Certeau (2002), como uma dessa operações dos usuários (de 

vivências relacionadas, por exemplo, ao sistema urbanístico ou à leitura), através das quais, 

segundo ele, o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada (DE 

CERTEAU, 2002, p. 38). 
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Esses espaços apropriados e partilhados na convivência desse grupo são redimensionados 

como cenário literário (MAINGUENEAU, 2001), ou seja, palco para inspiração, produção 

e difusão de sua escritura, e se transformam inclusive em cenografias de enunciação 

(MAINGUENEAU, 2006), notadamente como espaço narrativo de sua escritura.

Segundo Maingueneau (2006), toda prática discursiva se constitui a partir das cenas de sua

enunciação, a saber: uma cena englobante, relativa ao estatuto pragmático da prática, isto 

é, em nome de que finalidade ela interpela alguém (publicitário, filosófico, administrativo 

etc.); uma cena genérica, relativa ao gênero ou subgênero discursivo/textual da prática 

(anúncio, aforismo, relatório etc.); e, por fim, uma cenografia:

a cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser enunciado e que, 

por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação (...) A 

cenografia não é, pois, um quadro, um ambiente, como se o discurso 

ocorresse em um espaço já construído e independente do discurso, mas 

aquilo que a enunciação instaura progressivamente como seu próprio 

dispositivo de fala (...) A cenografia é, assim, ao mesmo tempo, aquilo de 

onde vem o discurso e aquilo que esse discurso engendra 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 67-68). 

Mas, como reflete ainda Maingueneau (2001, p. 46), não se trata de uma transposição 

mecânica de uma espaço de vivência para um espaço de narrativa: 

Na realidade, a obra não está fora de seu contexto biográfico, não é o belo 

reflexo de eventos independentes dela. Da mesma forma que a literatura 

participa da sociedade que ela supostamente representa, a obra participa 

da vida do escritor. O que se deve levar em consideração não é a obra fora 

da vida, nem a vida fora da obra, mas sua difícil união. 

O sistema de controle é uma condição: ele manipula, ele oprime, ele articula o “real”. 

Mesmo assim, no dia-a-dia, buscamos brechas, pontos de fuga e, em pequenos gestos, 

tentamos escapar a esse peso, exercitando o poder efetivamente como relação e não apenas 

como dominação. Acredito, pois, que a escritura aqui abordada se apresenta como uma 

dessas brechas, emergindo de ritos que implicam estratégias de indisciplina, em diversas 

instâncias, no sentido atribuído por De Certeau (2002, p. 99) para “estratégia”:
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...o cálculo (ou manipulação) das relações de força que se torna possível a 

partir do momento em que um sujeito de querer e poder (...) pode ser 

isolado. A estratégia postula um “lugar” suscetível de ser descrito como 

“algo próprio” e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma 

“exterioridade” de alvos e ameaças.   

Esse caráter político que se pode aferir à criação e circulação de fanzines e revistas 

alternativas está pontuado, inclusive, na fala de um dos autores aqui abordados. Conforme 

Amanay Parangaba explica, ao falar da diversidade de produções materializadas nos 

fanzines, a escritura pode ser compreendida como... 

uma produção que é diversa mas que ao mesmo tempo mantém uma ... faz 

parte de uma proposta, de uma proposta literária que é acima de tudo 

também política, claro (...) porque tudo isso aqui que a gente faz tem 

finalidades políticas, de um conceito de política, claro, que fuja da questão 

de partidarismos, da política enquanto relações de poder sociais que nós 

vivemos cotidianamente, nesse sentido, isso aqui é uma ferramenta que a 

gente usa de intervenção. 

A indisciplina pelo uso diferenciado do espaço se exerce em torno de um hábito especial 

que agrega esses indivíduos: consumir Cannabis Sativa, ou, mais popularmente, “fumar 

um” (cigarro de maconha ou, como é mais conhecido, “baseado”). 

Tal uso gerou (e ainda gera, em outras rodas) o enfrentamento com o poder oficial da 

Universidade, particularmente a direção da Faculdade de Educação, bem como agentes 

uniformizados encarregados pela “segurança” das instalações do Campus, sem falar na 

própria legislação jurídica do Estado que determina o uso de tal substância como ato ilegal, 

confirmando-se como um comportamento indisciplinar. A simples presença desses agentes 

uniformizados na Universidade funcionava (e ainda funciona) como mecanismo que ao

mesmo tempo garante uma intensidade nas formas de conhecimento e controle, garante 

também uma maior discrição (FONSECA, 1995: 53), atuando, efetivamente, como recurso 

de vigilância hierarquizada, no modelo apontado por Foucault (1987, p. 153). Mas, ainda 

assim, os indivíduos ousaram ocupar alguns espaços, como o chamado Bosque, e teimaram 

em resistir e impor um outro uso do espaço.  
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Ressalte-se que o uso particular desses espaços na Universidade de modo algum se 

restringe a esse grupo. Conforme o depoimento de Amanay Parangaba citado anteriormente 

sugere, esses espaços são apropriados, àquela época, por outros grupos que por ali 

transitavam, na mesma época, como a Galera da Escola (alunos do então CEFET, hoje 

IFCE) ou os Brincantes (membros e colegas do grupo “Brincantes do Cordão do Caroá”), 

além de indivíduos sem laços oficiais com a Universidade. É de se destacar, na segunda 

metade da década de 90, por exemplo, o uso indisciplinar dos espaços da Universidade por 

um grupo de pessoas que se auto-intitularia AMUFC – Associação dos Maconheiros ou 

Malucos da UFC, composto em sua maioria por estudantes universitários, que 

freqüentavam o lugar para momentos de ócio, confraternização e lazer cannabiano. A 

resposta sobre o sentido da sigla, além de ser uma paródia com o da ADUFC – Associação 

de Docentes da UFC, dependeria de quem perguntasse sobre seu significado 

(ALCÂNTARA, 2005, p. 39). A criação da AMUFC (nome que, como um dos seus 

“integrantes” ressaltou, pode ser lido como “cê fuma”, numa leitura inversa) já manifestava 

a possibilidade de um uso particular de certos espaços da universidade (como a sala do 

atual Centro Acadêmico de Ciências Sociais, antes vazia, ou também o Bosque, por 

exemplo) a partir de encontros não regulados, mas regulares, entre sujeitos diversos. Nesses 

encontros, a partir da sociabilidade em torno do consumo da erva, esses sujeitos 

vivenciaram experiências como vinholadas e rodas de capoeira, além de outras trocas 

artísticas, no que se destaca, como ação efetivamente planejada por esse grupo, a festa de 

lançamento do folheto de cordel em homenagem a Chico Science, falecido por essa época, 

no bar Cidadão do Mundo, localizado então na avenida da Universidade. Com poesia do 

cientista social e cordelista Zerivan e ilustração de capa de Dias, a festa contou também 

com exposição de fotografias sobre o mangue de Ulisses Narciso50.

Nos primeiros anos da década de 2000, assim, o Bosque já consta como um dos espaços 

“malditos”, e passa a ser redimensionado explicitamente como território de disputa, o que 

favorece o surgimento da escritura desses outros sujeitos que passam a conviver ali: de um 

lado, os “caretas”, representados pela direção da Faculdade de Educação na gestão de 2000-

2002, pelos vigilantes conhecidos como “guardinhas” ou “azuizinhos” e pelos insatisfeitos 

50 Agradeço a Ulisses Narciso as informações aqui apresentadas.  
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em geral com a movimentação de usuários de Cannabis, de outro lado. Se os primeiros 

estão do lado da “Ordem” e da “Legalidade”, os outros disputavam o local em razão de seu 

uso particular. Conforme frisou informalmente Dias, desenhista e um dos editores da 

Revista Pindaíba, não se tratava apenas de um espaço onde se podia “fumar maconha”: se 

fosse só por fumar maconha, fumaria em casa; tratava-se, antes, de um espaço onde se 

encontravam as pessoas e, juntos, partilhavam um “beck”. Esses usuários podem ser 

descritos como estudantes, professores, funcionários públicos, autônomos, artesãos e 

artistas em geral e ainda aqueles com nenhuma dessas funções. E muitos desses é que, ali se 

conhecendo e convivendo com maior intensidade, passam a construir, coletivamente, uma 

experiência intersubjetiva de atuação como editores, enunciadores e personagens da 

escritura aqui abordada – especialmente os fanzines PalavraDesordem, Sarrabuio de 

Tertúlia e a Revista Pindaíba. 

O principal argumento utilizado para depreciação do lugar pelas instâncias oficiais seria o 

de que ali se encontravam estudantes menores para beber e fumar, consumidores de crack 

(“pedreiros”) e potenciais assaltantes. Nessa disputa entre os usuários do Bosque e a 

direção da Faculdade de Educação na gestão de 1998-2002, de acordo com o que relata 

Alcântara (2005, p. 40), o resultado mais visível foi o desaparecimento de locais de 

socialização como as mesinhas e os banquinhos, as modificações nos prédios e a 

derrubada das grandes e antigas árvores. Dias relembra que essas mesinhas eram o ponto 

de encontro das pessoas antes de se deslocarem para trás do C.A. de Pedagogia, ao que 

acrescenta Amanay Parangaba: 

...eram três mesinhas que ficavam entre as pedrinhas do lado da quadra, 

que era muito sério. Pronto, eu acho que nessa época aí muita gente se 

conheceu. Dessa galera criamos essa história, esse movimento juntos... (AP 

– EO). 

Foi no Bosque, por exemplo, que dois dos editores (Cavaleiro das Tormentas e Dias) da 

Revista Pindaíba, que já se conheciam por terem estudado na então Escola Técnica (atual 

IFCE), conheceram aquele que viria a ser o terceiro editor (Filhote), através de um outro 

amigo em comum (Magá). Além do fato de gostarem de ler e escrever, os três eram 
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usuários e, pelo movimento no Bosque, passaram a conviver mais intensamente, como se 

pode ver em seus depoimentos: 

Eu conheci os dois porque eu servia (no serviço militar) com o Magá, fui 

morar em São Paulo, voltei cinco anos depois, em 99, e um dia, eu 

andando pelo Benfica encontrei aquela galera... (AF – EO. Grifo meu). 

 Ao que acrescenta o Cavaleiro das Tormentas: 

Vixe, aquele tempo do Bosque foram grandes confraternizações... A gente 

se encontrava diariamente. Em 2000. Foi o auge isso aí.  (...) Chegava 

várias pessoas. Enxame... (Sic). (CT – EO).  

O que esses depoimentos deixam entrever é a experiência de episódios que revelam 

indisciplina na medida em que os membros do grupo rompem ou tentam romper com o 

controle disciplinar do tempo, ao contrariar a máxima de que nada deve ficar ocioso ou 

inútil (FOUCAULT, 1987, p.138): durante seus encontros, quando consomem Cannabis

Sativa – que, como um de seus efeitos possíveis, altera a percepção de tempo (ROBINSON, 

1999, p. 44) – vivenciam/contam suas próprias histórias, materializadas através de 

múltiplas formas – fanzines, vídeos etc. Trata-se de criações que não cabem no estatuto de 

mercadoria, pois não participam de um circuito de compra e venda e não são postos em 

nenhum circuito de competição. Não têm uma utilidade imediata e sua própria existência é 

um desdobramento das espontâneas e casuais relações e experiências do grupo.

Assim, esses indivíduos, através de seus escritos, a partir de sua convivência de “trégua” 

das atividades mais formais (aulas, trabalho etc.), nos momentos em que se encontravam, 

furtivamente, em certos espaços da Universidade e onde partilhavam “suave brisa”, 

colocam-se contra a capitalização do tempo, própria de um sistema pautado no princípio da 

não-ociosidade (cf. FOUCAULT, 1987, p.140-143). 

Nessa convivência indisciplinar e boêmia a escritura foi se gestando e reconhecendo a sua 

filiação a outros movimentos indisciplinares e boêmios (ver figura 14). Como ressalta 

Amanay Parangaba, até surgir o PalavraDesordem, primeiro veio a galera, depois vieram 
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as experimentações (AP-EO)51. Essas experimentações tinham muito de escrita automática 

e coletiva, as chamadas “poesias-coletivas”, em que um papel circulava à medida que o 

vinho ou o “beck” também rodavam pelos indivíduos. E pode-se dizer também que à 

medida que esses encontros iam se regularizando, mais as produções escritas dos 

indivíduos foram se tornando freqüentes. Como relata Filhote a respeito da origem da 

Revista Pindaíba...

Quando eu cheguei essa convivência foi se intensificando, intensificando e 

aí começou (...) a gente começou um trabalho pro outro, ia para a Casa 

Amarela mostrava o poema, mostrava o desenho, e surgiu dessa 

convivência que se intensificou pelo Bosque (...) A partir dali foi quando 

ele (Dias) chegou com uma proposta mais séria, cara, tem esse desenho 

aqui, mas eu não queria publicar assim de qualquer jeito, vamos fazer uma 

coisa mais séria, assim, mais organizada... (AF – EO). 

Esses escritos, portanto, fazem valer o que diz Larrosa (2004, p. 174): dentro ou ao redor 

das instituições educativas, continuam proliferando os corpos inassimiláveis e/ou

resistentes, como continuam proliferando as linguagens inassimiláveis e/ou resistentes. 

51 Entre essas experimentações, por exemplo, foi emblemática a produção e filmagem, totalmente 
independente, do vídeo Reisado, baseado no conto de Filhote publicado no PalavraDesordem de número 2. 
Esse vídeo – cujo enredo conta a história de uma quadrilha cujos assaltantes se travestiam de brincantes de 
reisado – contou com a participação direta de vários dos autores dos fanzines e da revista, como o próprio 
Filhote (roteirista e diretor), além de Raimundo Canibal, Amanay Parangaba, Fedox, Cavaleiro das 
Tormentas, dentre outros. Até hoje, esse vídeo nunca foi editado. 
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Figura 16: Capa do fanzine Poesias Coletivas no Benfica, editado por Amanay Parangaba, em 2002. As 

ilustrações são de Magá.

A escritura se mostra, assim, como algo que se coloca no movimento incessante entre a 

subjugação e rebelião dos corpos e das linguagens, conforme diz Larrosa (2004, p. 173-

174):

A posta em marcha de múltiplas técnicas corporais a serviço dos 

imperativos de saúde e beleza e o funcionamento massivo de dispositivos 

de administração dos corpos perigosos não impede a proliferação de corpos 

inassimiláveis. Todos os procedimentos da comunicação e da informação a 

serviço do controle do discurso e de sua conversão em in-significância ou 

em mercadoria não evitam a emergência de linguagens intoleráveis.

Assim, tendo feito uma descrição nunca completa do grupo e da gênese da escritura, no 

capítulo seguinte, abordarei os posicionamentos discursivos mais regulares que filiam essa 

escritura a uma condição dionisíaca.  
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4. OS POSICIONAMENTOS DISCURSIVOS DE UMA ESCRITURA DIONISÍACA 

Valorosos, despreocupados, zombeteiros, violentos, eis como nos quer a sabedoria. 

Friedrich Nietzsche.  Assim falou Zaratustra. 

Certamente, a escritura da qual estou tratando não se reduz aos posicionamentos por mim 

observados e nem esses posicionamentos excluem uns aos outros. Mas o que me interessa 

aqui é abordar os posicionamentos que filiam essa escritura ao dionisíaco. Acredito que isso 

se dê através de quatro “tomadas de posição”, a que eu nomeio – culto à vida; apelo ao 

riso; elogio à embriaguez e crueldade à vista. Tais posicionamentos atravessam uns aos 

outros e, além de sua materialização nos textos dos fanzines e da revista, manifestam-se 

também na própria convivência do grupo. 

O conceito de posicionamento tem algo de bélico, como ressalta Maingueneau (2000). 

Segundo esse autor (2001; 2006; 2007), cada prática discursiva assinala, na rede incessante 

de formulações interdiscursivas e nos campos em que se integram, uma posição. Ou seja: 

pode ser compreendida como a especificidade de um discurso dentro da rede interdiscursiva 

(a cadeia histórica contínua de relações entre discursos) e do campo discursivo, que se 

demarca a partir de uma relação de diferenciação junto a outros discursos. Isto é: implica 

“uma tomada de posição, bem como uma ancoragem num espaço conflitual” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 69).   

O dionisíaco dessa escritura, além de se manifestar através de ritos genéticos boêmios e 

indisciplinares, também se dá através de determinadas tomadas de posição que implicam, 

de algum modo, uma relação de conflito com outros posicionamentos discursivos mais 

relacionados às instituições oficiais. Nesse sentido, destaca-se uma certa ruptura com 

alguns dos procedimentos discursivos de controle desses posicionamentos oficiais. 

Para Foucault (2001), o discurso é prática ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função 

conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade (2001, p. 9). Embora Foucault indique três grupos de 

procedimentos de controle dos discursos (procedimentos externos, internos e de seleção de 
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sujeitos), atenho-me, para abordar o aspecto libertário da escritura em relação aos seus ritos 

de escrita, o primeiro grupo de procedimentos abordados pelo pensador francês.

Discursivamente, esse controle se exerce através do que Foucault (2001) chama 

procedimentos de exclusão. De algum modo, a escritura escapa dos pequenos poderes 

discursivos praticados por organismos legitimados, ou do que Foucault chamaria tríplice

decreto da interdição, inexistência e mutismo do puritanismo moderno (FOUCAULT, 

2009, p. 11), vazando ao conjunto de regras tácitas que assinalam, da exterioridade, o que 

se pode ou não dizer (e fazer) em determinadas instâncias.  

O primeiro tipo de procedimentos, mais recorrente na sociedade ocidental, é o de 

“interdição”. Trata-se, em síntese, dos mecanismos que regem o que se pode ou não dizer 

em determinada circunstância. Explica Foucault (p. 9): Tabu de objeto, ritual de 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala, temos aí o jogo de três 

tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam formando uma grade 

complexa que não cessa de se modificar.

Um segundo tipo de procedimento de exclusão é a “rejeição”. Para ilustrar esse caso, o 

autor toma a loucura como exemplo: rejeitada tão logo proferida ou ainda investida de um 

sentido secreto, a palavra do louco sempre foi separada da razão (p.11). 

O terceiro tipo de procedimento é o que Foucault chama vontade de verdade. Tal como os 

outros, esse procedimento se apóia num suporte e distribuição institucional. Cada prática, 

filiada a determinados discursos, apresenta sua vontade como natural e legítima.  

Os posicionamentos assumidos pela escritura, em geral, como será visto, questionam os 

organismos e as práticas oficiais de dizer-saber-poder que privilegiam uma sociedade 

supostamente baseada na ordem, na harmonia e na pureza, ideais típicos de uma tradição 

que nega o “vitalismo proteiforme” (MAFFESOLI, 2003, p. 49) do mundo, que nega a 

própria vida (NIETZSCHE, s/d2, p. 32). 

Assim, é na assunção de posicionamentos discursivos mais marginalizados que o sujeito 

tácito (CERTEAU, 2002) se manifesta. Tática que se organiza, por exemplo, através da 
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apropriação de um saber formal, no caso, adquirido nos bancos da Universidade, para a 

realização de um projeto pessoal, no caso, a experiência coletiva do grupo de criação 

artística. É o que se pode perceber a partir do que Amanay comenta a respeito da criação do 

PalavraDesordem e da invenção desse título para o fanzine:

Os textos já eram feitos. O PalavraDesordem é quase um... quase não, é 

um trocadilho, é um trocadilho com “palavra de ordem”, justamente as 

palavras de ordem pré-estabelecidas, criadas em gabinetes burocráticos, 

etc. Trazidas já do movimento estudantil, de forma feita, era contra isso 

que ele se posicionava , contra essas palavras de ordem e de repente a 

nossa militância é muito mais até na palavra literária, do que conforme, 

categorias formais de militância. É tanto que nesse tempo que a gente 

viveu, a gente tentou fazer um teatro, os doido saiu tudo fantasiado, uma 

coisa bem diferente, meio inspirada no maio de 68, sabe, também tinha 

muito disso, assim esse imaginário político, libertário, criado sempre 

tendo o maio, sei lá, como uma inspiração, talvez, o maio de 68 ( ...) o 

PalavraDesordem ele tem esse caráter de trocadilho na própria palavra 

desordem, palavra de ordem, palavra desordem, palavra de ordem não, 

que diz muito do que ele pretendia naquela literatura, então é um 

trocadilho consciente (AP – EE). 

Esse relato aponta em direção a uma característica da escritura, qual seja, a existência de 

uma potência criativa, a conciliar conhecimento e (cri)ação, na atitude pós-moderna de 

romper com as fronteiras que delimitam o que é permitido e não-permitido, o que é erudito 

e o que é popular, tempo presente e tempo passado, realidade e ficção (cf. SANTAELLA, 

2003), e materializando, numa estética particular, uma ética específica: a vivência do 

mundo como obra de arte. E se a ética dessa escritura tem a ver com seus ritos genéticos 

boêmios e indisciplinados, sua estética se manifesta a partir de alguns posicionamentos 

mais regulares.  

Apresento, a seguir, os posicionamentos que me parecem os mais representativos da 

escritura no que ela tem de dionisíaco e que se relacionam intimamente com os modos de 

convivência dos sujeitos: o culto à vida; o apelo ao riso; o elogio à embriaguez; e 

crueldade à vista.
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4.1 Do culto à vida

Viver o risco é ignorar a segurança, é sentir o presente e compreender o inefável.
Amanay Parangaba. PalavraDesordem, n. 8) 

Em determinada passagem do seu livro O prazer do texto, Roland Barthes indaga: 

Por que é que, em obras históricas, romanescas, biográficas, há (para 

alguns aos quais pertenço) um prazer em ver representar a “vida 

quotidiana” de uma época, de um personagem? Por que essa curiosidade 

pelos pequenos pormenores: horários, hábitos, refeições, habitações, 

roupas etc.? Será o gosto fantasmático da “realidade” (a própria matéria 

do “isto existiu”)? E não será o próprio fantasma que chama o 

“pormenor”, a cena minúscula, privada, na qual posso facilmente tomar 

lugar? (BARTHES, 2006, p. 63). 

Essa indagação serve aqui como mote para ressaltar que, se a representação da vida 

cotidiana não é privilégio exclusivo dessa escritura que proponho dionisíaca, a maneira 

como o faz é bastante peculiar: o prazer está não somente na atitude de ler (como aponta 

Barthes e com o qual concordo), mas na própria atitude de escrever/montar tal 

representação para sua própria leitura e desfrute.  

Aliás, como destaca Lima (2007), esse seria um traço relacionado ao próprio sistema de 

distribuição e circulação dos fanzines. Em sua monografia sobre a formação de 

subjetividades de cinco fanzineiros de Fortaleza, relata esse aspecto na sua descrição: 

Aspecto de grande relevância é a distribuição dos zines. Duas formas são 

consideradas tradicionais: o conhecido ‘mão a mão’ ou correspondências 

postais. A distribuição ‘mão a mão’ é feita, geralmente, pelo próprio 

produtor, onde este distribui a amigos, conhecidos ou desconhecidos. Por 

vezes acontecem lançamentos de zines em festas ou em outros espaços 

públicos. Contudo, como os fanzines resguardam muitas vezes uma 

dimensão de foro íntimo, onde narrativas e recriações de experiências 

singulares da vida privada são impressas no papel, nem sempre os zineiros 

distribuem suas produções a pessoas desconhecidas. 
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Isso confirma a idéia da experiência de escrita de fanzines como uma prática de escrita de 

si. Afirmo isso em razão de dois aspectos que pude perceber na minha leitura dessa 

escritura. 

Em primeiro lugar, através dos textos diversos compilados nos seus fanzines e revista 

alternativa, ao materializar a experiência de vida cotidiana dos indivíduos, reinventando, 

em sua escrita, episódios vivenciados pelos próprios, bem como suas crenças e costumes, 

esses indivíduos atuam, simultaneamente, como autores, personagens e leitores de sua 

própria escritura, numa atitude de culto à vida do grupo, confundindo-se autores e público. 

Talvez isso possa ser apontado como marca do próprio dispositivo enunciativo que é o 

fanzine. Em reportagem sobre o tema dos primeiros anos da década de 1990, por exemplo, 

um jornal local assim caracteriza o fanzine: como não são comercializados em grande 

escala, o grande público acaba não tendo acesso, e os zines acabam ficando restritos aos 

“iniciados” ou ao ciclo de amigos dos realizadores (O POVO, 1992). Essa constituição 

dos indivíduos em sujeitos através do exercício de papéis múltiplos e fluidos de autores, 

personagens e leitores se dá desde os primeiros passos do planejamento de criação dos 

fanzines e/ou da revista até à sua circulação, ou celebração de seu lançamento nos 

encontros cotidianos na Universidade ou em pequenas mobilizações nas praças do bairro. 

A exaltação à vida dessa coletividade, como um dos posicionamentos que constituem essa 

escritura, pode ser interpretada, inclusive, a partir de relatos dos autores-editores. Amanay 

Parangaba, por exemplo, relata que... 

Os zines, para mim, sempre representaram uma forma de me organizar 

com meus amigos, pra fazer alguma coisa, que marque nosso tempo e 

nossas existências neste, aproveitando e desenvolvendo potenciais, pra 

que estes não se percam... hj que já me formei e saí da facu como 

estudante, posso perceber como o PD marcou esse nosso tempo, e não sou 

eu q digo isso, eu apenas constato, percebo, a partir das falas dos outros... 

(Sic) (AP – EE). 
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Em segundo lugar, interpreto essa bio/grafia52 do grupo como a manifestação de uma 

existência extemporânea, prolongando-se, assim, atemporalmente, em um instante eterno 

(MAFFESOLI, 2003): há uma atitude de celebração ao tempo presente, ao agora, momento 

esticado e tornado permanente através da escritura: 

Os dois vão atrás dos outros colegas que saíram das outras aulas. Juntam-

se no pátio da Universidade e de lá se dirigem ao seu destino: o bom e 

velho bosque, fazer o que eles tão bem sabem (e gostam!) (PD1). 

Figura 17: Conto “O bosque sagrado”, de Amanay Parangaba, com ilustrações de July Hare. Zine 
PalavraDesordem No 1.

Este fragmento, parte do conto “O Bosque Sagrado”, de Amanay Parangaba, além de 

ilustrar bem os elementos associados por Maffesoli (2003, p. 8) ao espírito dionisíaco 

contemporâneo: a valorização ao tempo presente e à vida ordinária, bem como à ociosidade 

e ao sentimento de pertença tribal. Tal como num cortejo báquico, os indivíduos desse 

“grupo de afinidades” configuram-se em sujeitos autores, personagens e leitores, fazendo 

permanecer aquele instante de celebração à vida através de sua própria escritura.  

52 Maingueneau (2001, p. 46) utiliza essa forma para expressar a dimensão constitutiva entre vida e obra e da 
relação instável que há no percurso da vida rumo à grafia e da grafia rumo à vida. 
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Todo o fanzine acima citado, o PalavraDesordem n. 1, aliás, parece-me um manifesto de 

celebração à vida coletiva do grupo, na sua ambivalência de vida ordinária e vida incomum: 

a exaltação ao bairro e às experiências cotidianas de convivência social através da 

representação estética assume, inclusive, um tom documental, como pode ser visto, por 

exemplo, no seguinte trecho do conto “A TPM da lua cheia do Benfica”, assinado por El 

escriba do Benfica: 

No largo da praça principal do Benfica as nômades tribos não-

maffesolinianas pululavam em animados saraus etílicos canabilísiticos na 

esteira da Arte. Alguns escreviam contos, outros poesias, ou somente, 

pediam um conto. Outros desenhavam quadrinhos de grafite em grafite. 

Mais ali, a tribo dali roteirava curtas. Ao centro, anarco-punks pregavam 

no púlpito, as doutrinas de Bakunin e alhures. Barracas de iguarias 

regionais e globais aquarelavam o cenário da noite do Benfica, onde um 

fundo turvo deixava as vistas turvas. 

Aí se destaca a linguagem nitidamente heterogênea, atravessada por laivos do acadêmico (a 

alusão/citação a teóricos como Bakunin, Maffesoli e o próprio conceito de dionisíaco) e do 

poético (metáforas como em “iguarias aquarelavam o cenário da noite” e jogos de palavras 

como em “alguns escreviam contos... ou somente pediam um conto”). Essa mistura me 

indica uma apropriação e renovação de conhecimentos, reinventados para uma outra 

medida – a da escrita de fanzines. Além do mais, confirma-se a subjetividade marcada pela 

clivagem, afinal, o indivíduo que vivencia a autoria desse conto, El Escriba do Benfica, 

além de poeta e cronista, também é Cientista Social e Mestre em Educação. Não à toa seu 

pseudônimo é El Escriba: por sua escritura, exerce, efetivamente, uma escrita da história do 

grupo.

A tentativa de permanência do tempo presente, através da estetização do instante, pode ser 

vista em outros inúmeros fragmentos dessa escritura. No fanzine PalavraDesordem de 

número 7, por exemplo, observo fortemente a presença do cotidiano 

(universitário/estudantil/juvenil), em que uma caneta esferográfica rabisca prontamente 

numa página de agenda mais do que lembretes de compromissos: faz surgir a capa do zine e 

registra  assim um encontro. 
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Conforme me relatou, informalmente, o autor do desenho, Naná, historiador e artista 

plástico, o personagem da capa, um punk, representa Magá, e foi desenhado livremente, 

sem nenhuma intencionalidade definida, num dos encontros dos sujeitos do grupo. Amanay 

Parangaba, o editor do PalavraDesordem, depois, apropriou-se do desenho e fez dele a 

capa do fanzine. Portanto, de modo não planejado, imprevisto, em questão de minutos, 

casualmente. Assim, dois elementos podem ser enfatizados aí: de um lado, demonstra-se 

uma filiação estratégica a uma memória discursiva específica, própria da história do 

dispositivo fanzine, que é a atualização de uma velha relação dos fanzines com movimentos 

contestatórios, no caso, o Punk; mas, por outro lado, manifesta-se também a compreensão 

de vida como acaso e risco, o que intensifica a sua vivência como obra de arte, na 

perspectiva nietzscheana.

Figura 18: Capa do fanzine PalavraDesordem n. 7, editado em dezembro de 2004. A ilustração é do artista 
plástico Naná, à época também estudante de História na UFC. 

Sobre isso, como esclarece Casanova (2003, p. 9), o que está por trás do conceito de arte 

em Nietzsche não se refere a padrões puramente antropológicos ou formais, mas sim a uma 

participação efetiva na produção de uma obra: a arte não diz respeito imediatamente aos 

produtos artísticos, mas ao modo de empreendimento da produção, ou seja: a ênfase na 

vontade de um fazer estético, espontâneo e único, tal como a própria existência. 
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A tentativa artística, em sua vontade de potência plástica, materializa, a meu ver, o que 

Maffesoli (2003) concebe como sentimento trágico da existência: essa mistura entre 

impressões e vivências de uma vida que é, a um só tempo, vulgar e intensa, uma vida de 

rotinas e aventuras: A continuidade da existência é feita de múltiplos desvios, de bons 

momentos particulares, de acontecimentos efêmeros, da mistura íntima de perigo e 

intensidade (MAFFESOLI, 2003, p. 116). 

Como parte integrante desse posicionamento de exaltação à vida pelo grupo, destaque-se, 

simultaneamente ao tom festivo e irreverente, o caráter político que a escritura assume. 

Trata-se do modo como tais indivíduos pensam e atuam, através de sua escrita, em diversas 

relações de poder que atuam na sociedade de maneira difusa e imanente. O que quero dizer 

é que os fanzines e a revista manifestam, além da consagração de momentos vivenciados 

em coletividade, seus valores, crenças e visões de mundo que defendem a liberdade (de 

ação e expressão). Nessa perspectiva, o posicionamento de valorização à vida do grupo se 

apóia na relação com idéias anarquistas. 

O anarquismo não pode ser resumido a um conjunto homogêneo de ideais e pensadores. 

Em seu bojo, de diferentes épocas e lugares, diferentes militantes e tendências podem ser 

rotulados como anarquistas. Mas, em meio às diferentes manifestações, entre distintos 

contextos sociais, pode-se conceber o anarquismo como um sistema de filosofia social 

baseado na tentativa de substituição do estado autoritário por alguma forma de cooperação 

não-governamental entre indivíduos livres (WOODCOCK, 2007, p. 9-10). 

Os fanzines, que foram e têm sido utilizados como instrumento de manifestação de 

posicionamentos anarquistas, também são utilizados por esse grupo como meio para a 

exaltação à auto-gestão coletiva ou o combate a certas opressões, mantendo, assim, a 

tradição do dispositivo de “empenho militante” por tendências anti-político-partidárias (cf. 

MAGALHÃES, 2007).  

O Sarrabio de Tertúlia, editado por Raimundo Canibal, por exemplo, manifesta um 

questionamento da passividade política do modelo de “democracia” dominante: 
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...esta primeira edição sai com uma extrema necessidade de dizer a todos 

que não se iludam com a propaganda eleitoral (...) (ST1).  

Figura 19: Página do PalavraDesordem de número 7, com destaque para o texto em que se lê, em espanhol 
“O que é a anarquia?” Ao que responde uma porco fardado: “É a desordem, a violência e o caos!” Abaixo, 

então, lê-se: “E quando se viu a polícia ser ordenada, pacífica e harmoniosa?”. 

Aliás, é de se frisar a proximidade ou identificação desses sujeitos com segmentos e 

atitudes anarquistas, com destaque para a Comuna Libertária. Idealizada e promovida por 

um grupo de pessoas, dentre as quais João Paulo, então estudante do curso de História da 

UFC e parceiro de Amanay Parangaba em outras situações (como o trabalho no Museu do 

Ceará, a criação do Comitê Pró-Tombamento da Antiga Estação da Parangaba e a 

realização do Projeto Historiando, este último também viabilizado com Naná, outro autor 

da escritura), a Comuna foi um espaço cultural que aglutinou atividades e eventos como 

grupo de estudos, festas com apresentação de bandas locais, oficinas etc. A esse respeito, 

por exemplo, é de se destacar o depoimento de Amanay Parangaba: indagado sobre como 

foi o início da criação do fanzine PalavraDesordem, revela algumas influências: 
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Sabe, não sei direito como começou, acho que no ano 2000 ou antes. Em 

2001, eu publiquei, na verdade, não um zine, mas um folheto, intitulado 

Um zine para espíritos livres, acho que uma das primeiras 

experimentações em matéria de colagem/papel/viagem, influenciado pela 

leitura de Roberto Freire (Utopia & Paixão) e Nietzsche. (...) Acho que o 

nascimento do PD, em 2002, tem muito a ver com os preparativos das 

manifestações do Anti-BID, que rolaram em 2001. Foi uma época boa de 

agitação e auto-organização...(AP-EE).  

Em 2002, Fortaleza foi sede para um evento de articulação entre Governo, setores 

empresariais e o BID – Banco de Desenvolvimento Inter-Americano. Nessa época, mais 

precisamente no pátio do curso de História da UFC, realizaram-se alguns encontros, com 

pessoas de afinidades libertárias, para organização das manifestações de repúdio ao evento 

e ao que aquela entidade representava para tais pessoas. Especificamente, pode-se dizer que 

se tratava de reatualizar, naquela ocasião, a máxima de Proudhon, um dos líderes do 

movimento libertário, para quem toda propriedade é roubo (WOODCOCK, 2002). A 

menção a Roberto Freire, que vivenciou os acontecimentos de maio de 68, em Paris, revela 

também uma filiação à concepção que privilegia a substituição do estado autoritário por 

alguma forma de cooperação não-governamental entre indivíduos livres (WOODCOCK, 

2002, p. 12). 

Essa filiação se observa, por exemplo, nos intertextos (ver figura 14) e na posição 

conflitante que essa escritura assume, ao questionar os meios mercadológicos de leitura e 

escrita e ao exaltar toda e qualquer forma de ação direta, o que é próprio de uma visão 

anarquista, tal como pode ser ilustrado com o seguinte trecho do editorial do fanzine 

PalavraDesordem, número 5, de 2004, intitulado “Auto-gestão poético-literária”: 

Execramos a possibilidade de nossos escritos servirem à competitividade. 

A criação de uma cultura literária na qual contamos nossos causos e 

cantamos nossas histórias é tarefa lenta, que se constrói a cada 

panfleto/zine/manifesto distribuído pelas ruas, praças e universidades do 

Benfica. Nunca tivemos patrocinadores e conclamamos a todos que 

expressam pensamentos em escritos e desejam coletivizá-los que juntem-

se e criem seu próprio selo editorial (...) Criem maneiras alternativas de 

arrecadarem fundos (bingos, rifas, vendas de livros, festas, etc.) e 
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coloquem para rodar em pequenas gráficas da cidade. A nossa 

organização só depende de nossos esforços, e é na busca dessa autonomia 

que pretendemos criar o inexistente para viver o novo, seja em nossas 

relações seja em nossas produções... 

Esse trecho, que exalta a própria condição de estar materializado através de uma 

compilação de textos feita de modo independente, isto é, uma ação direta fora do grande 

mercado de impressos, e cuja realização se deu sem financiamentos do Estado ou de 

entidades privadas e sem objetivo de retorno financeiro, além de ter uma escrita que, 

segundo acredito, desenvolveu-se pela finalidade de dar voz a uma vontade de potência 

plástica, reafirma duas máximas dionisíacas: a primeira, enaltece o princípio de que “a 

existência do mundo só se justifica como fenômeno estético” (NIETZSCHE, 1992, p. 18), 

daí viver e dizer o mundo como escrita libertária em fanzines e revistas alternativas; e a 

outra, a afirmar o princípio do “criador” exaltado por Zaratustra: “o criador (que) procura 

companheiros, (que) não procura cadáveres, rebanhos nem crentes; (que) procura 

colaboradores que inscrevam valores novos em tábuas novas” (NIETZSCHE, 2001, p. 33).   

Figura 20: Divulgação do Espaço Cultural Comuna Libertária, no PalavraDesordem de número 6.
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Junto a essa postura de “sim à vida”, um elemento tem grande importância e especifica um 

posicionamento particular dessa escritura de saber dionisíaco – o riso, tema do próximo 

tópico.

4.2 Do apelo ao riso 

Todo o poder à Poesia, ao Humor, ao Riso e à Graça. 
El Escriba do Benfica (PalavraDesordem, n.10) 

E toda a verdade que não traga ao menos um riso nos pareça verdade falsa (NIETZSCHE, 

2001). Assim falou Zaratustra e assim se posicionam também esses sujeitos através de sua 

escritura. Penso, assim, que o riso é mais do que uma estratégia, sendo um posicionamento 

que também especifica o dionisíaco da escritura desse grupo. Embora – como se sabe 

através de nomes como Aristófanes, Voltaire, Millôr ou Falcão, só para citar alguns – o 

apelo ao riso não seja nenhuma novidade nas práticas de escrita da humanidade, trata-se de 

uma constante nos escritos e vivências do grupo, o que me faz ver seu uso como uma 

tomada de posição que especifica sua escrita e sociabilidade.  

A presença do riso tem tradição na história da escrita literária cearense. Não à toa circula 

um discurso corrente sobre a molecagem no Ceará: jornais satíricos como O Moleque, de 

1890, e Ceará-Moleque, de 1897, propiciaram esse discurso. Numerosas práticas, desde o 

século XIX e adentrando o século XX, são registradas por Alencar (1980): 

No século atual continuaria a safra de pequeninos e intrépidos periódicos 

que cultivavam a troça, o motejo, a sátira às vezes impiedosa. Gente 

piadista, contadora de estórias e apelidadora impenitente, tinha no jornal 

humorístico uma válvula de escape para suas pândegas escritas 

(ALENCAR, 1980, p. 131). 

Mas, se Alencar trata esse humor do início do século XX como simples pândega, ressalte-

se, novamente, que Silva (2002) encara esse apelo ao riso, na Fortaleza que então se 

modernizava, como instrumento para adequar os comportamentos ao espírito da civilização 

que então chegava à modesta província. Para esse autor, os pequenos jornais humorísticos 

eram, assim, movidos pelo objetivo de regular condutas e posturas para os espaços 

públicos e, sobretudo, de grande convivência social (SILVA, 2002, p. 30). Mas, dadas as 
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diferenças de contextos e finalidades, certamente é situada numa tradição de pilhéria escrita 

que a escritura aqui abordada apela ao riso como posicionamento para a manifestação do 

dionisíaco.

Talvez isso se deva, em termos, pelo próprio fato de que o riso pode ser considerado um 

dos elementos que melhor definem a contradição e pluralidade humana. É como ressalta 

Minois (2003), no seu trabalho de peso sobre a história das práticas e teorias do riso: 

Alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, 

angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do 

grotesco, ele é multiforme, ambivalente, ambíguo (...) Na encruzilhada do 

físico e do psíquico, do individual e do social, do divino e do diabólico, 

ele flutua no equívoco, na indeterminação (MINOIS, 2003, p. 16). 

Assim, a presença do risível nas manifestações literárias acompanha a própria história da 

humanidade, haja vista a própria condição da espécie humana de rir e de provocar o riso. E 

também não é de hoje que o riso pontua muitas e importantes reflexões teóricas. Cabe, 

então, destacar, ainda que sumariamente, algumas dessas reflexões, cujas considerações 

acredito pertinentes à escritura aqui abordada. É preciso frisar, porém, que não é minha 

preocupação rebuscar possíveis diferenças entre conceitualizações de humor e comicidade, 

tratando ambos como elementos desencadeadores do riso. 

Aristóteles, no século IV a. C., certamente, pode ser considerado um dos pioneiros dessa 

reflexão. Discípulo da Academia de Atenas, criada por Platão, preceptor do jovem 

Alexandre, o Grande, e fundador do Liceu de Atenas, foi um dos primeiros a se debruçar, 

com rigor analítico, sobre as representações artísticas, e entre elas, aquelas marcadas pela 

intenção do riso.

Na sua Poética53, um dos muitos tratados que compõem o Copus Aristotelicum, trata das 

representações literárias quanto aos seus meios, objetos e maneiras (ARISTÓTELES, 1996, 

p. 33), mas todas necessariamente compreendidas como imitação de pessoas em ação,

fosse em suas virtudes, fosse em seus vícios. Estabelece, assim, uma distinção fundamental 

53 Como se sabe, da obra original só restaram alguns fragmentos, e a parte em que o autor se dedica com mais 
profundidade à comédia, infelizmente, foi perdida. 
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entre os gêneros tragédia e comédia, e é aí que o riso surge através de um traço 

diferenciador básico: Nessa mesma diferença divergem a tragédia e a comédia; esta os 

quer imitar inferiores e aquela superiores aos da atualidade (ARISTÓTELES, 1996, p. 

32).

A comédia, gênero desenvolvido a partir das improvisações sobre os ditirambos (hinos de 

louvor a Dioniso), bem como a poesia satírica, seriam maneiras de representação poética 

que teriam como objeto a imitação de pessoas inferiores, diferentemente das tragédias e 

poesias épicas, que teriam como objeto os homens considerados superiores aos da 

realidade. Assim, embora fosse menos normativo que descritivo54, Aristóteles não deixa de 

estabelecer uma relação de juízo negativo sobre a comicidade, a partir de uma concepção 

dicotômica, ao assinalar que... 

A comédia, como dissemos, é imitação de pessoas inferiores; não, porém, 

com relação a todo vício, mas sim por ser o cômico uma espécie de feio. 

A comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem dor nem 

destruição (ARISTÓTELES, 1996, p. 35). 

Abre-se, então, uma leitura do cômico como reprovação ao vício, ao feio e ao defeituoso, e 

embora Aristóteles não forneça elementos sobre o que seja considerado ridículo, até os 

renascentistas prevalecerá essa concepção de riso como atitude de reprovação ao ridículo 

(cf. SKINNER, 2004, p. 34).  Será que não se trata do rastro moralizador de uma herança 

socrática que concebe o mundo dialeticamente, de modo uno e estanque? 

Não que se queira negar a existência de opostos no mundo. Evidentemente, o mundo está 

repleto de contrários. Aliás, nossos próprios humores evidenciam isso. Mas se pode admitir 

a sua instabilidade, a sua não rigidez absoluta, ou o que o teórico russo Mikhail Bakhtin 

chamou alegre relatividade de tudo (BAKHTIN, 1999, p. 125), ao tratar do riso no 

54 A esse respeito, ver, por exemplo, Pires (1989, p. 25), comparando Aristóteles a Platão: enquanto Platão 
segue um método de raciocínio normativo e dedutivo, Aristóteles é ontológico e indutivo. Aristóteles não 
legislou, expôs. Descreveu o fato literário fazendo a descrição de suas funções e, através destas, atribuía-lhe 
valor. Defendeu a poesia (literatura) das acusações de falsa, trivial, nociva, inútil e imoral que lhe eram 
feitas. Portanto, é preciso ressaltar a importância de Aristóteles no tratamento da obra de arte, pois, se para 
seu mestre, Platão, era considerada uma imitação que corrompe, para Aristóteles se tratava antes de uma 
cartase criativa. 
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contexto da Idade Média e Renascença através da carnavalização literária na obra de 

François Rabelais. 

Nesse trabalho, Bakhtin considera o riso como o elemento mais emblemático da cultura 

popular medieval e renascentista, principal instrumento de manifestação de uma 

cosmovisão carnavalesca. Observando o carnaval, entre os séculos XIV e XVI, Bakhtin o 

compreende como a afirmação festiva e ritual da relatividade do mundo, marcado por 

elementos como o livre contato familiar entre os homens, a excentricidade, as alianças e a 

profanação (BAKHTIN, 1997), o que se estende, segundo me parece, até os dias de hoje. 

O livre contato implica a revogação de todo o sistema hierárquico da vida normatizada e 

todas as formas conexas de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 

123). Assim, todas as desigualdades sociais (de sexo, de idade, de classe etc.) ficam 

abolidas durante o carnaval.

A excentricidade carnavalesca diz respeito, pois, à libertação dos comportamentos, gestos e 

palavras de qualquer imposição hierárquica, o que se torna, aliás, motivo para percebê-los 

como excêntricos e inoportunos do ponto de vista da lógica do cotidiano não-carnavalesco

(BAKHTIN, 1997, p. 123). 

A familiaridade das mésalliances está relacionada à quebra propriamente dita das 

oposições. Como assinala o autor (BAKHTIN, 1997, p. 123), o carnaval aproxima, reúne, 

celebra os esponsais e combina o sagrado com o profano, o elevado com o baixo, o grande 

com o insignificante, o sábio com o tolo, etc.

Assim, têm lugar as profanações, os sacrilégios e as indecências carnavalescos que se 

relacionam com a força produtora da terra e do corpo (BAKHTIN, 1997, p. 123), a 

enfatizar o que é objeto de negação de uma tradição elitista e erudita que prioriza o mundo 

abstrato das idéias. 

O carnaval, portanto, uma festa popular de insurreição de poderes, tem no riso seu fator 

mais singular, caracterizado de modo também bastante peculiar: o riso carnavalesco da 

Idade Média e Renascimento é um riso do povo, em que todos riem, o riso é geral; é um 
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riso universal, em que o mundo inteiro parece cômico e é percebido e considerado em seu 

aspecto jocoso; e é um riso ambivalente, porque nega e afirma, amortalha e ressuscita 

simultaneamente (BAKHTIN, 1999, p. 10). 

Assim, conforme assinala Pires (1989, p. 85) acerca das reflexões de Bakhtin sobre o 

carnaval, trata-se da autêntica festa do tempo, do devenir, das alternâncias e das 

renovações. Ela se opunha a toda perpetuação, a todo arremate e termo. Ela olhava na 

direção de um futuro inacabado. Portanto, embora fosse o riso carnavalesco um uso ritual, 

isto é, com lugar e momento marcados, ao se associar aos aspectos mais primitivos do 

humano, como as contradições vida/morte e corpo/alma, manifesta a pluralidade do mundo. 

O cômico, então, não pode ser reduzido ao menor dos valores de uma escala ética 

moralizante e preconceituosa. O cômico e o sério são características complementares, e não 

simplesmente antagônicos. Assim é que, para Bakhtin, (1999, p. 105), o riso impede que o 

sério se fixe e se isole da integridade da existência cotidiana. Ele estabelece essa 

integridade ambivalente. 

Também Propp – de quem é a definição de humor como a capacidade de perceber e criar o 

cômico (PROPP, 1992, p. 152) – fez importantes considerações a respeito do riso, inclusive 

reconhecendo sua importância para o ensino, como destaca no trecho a seguir: 

Aos professores incapazes de compreender e partilhar o riso sadio das 

crianças, àqueles que não entendem as brincadeiras, que nunca sabem 

sorrir e dar uma risada, seria recomendável mudar de profissão (PROPP, 

1992, p. 34). 

Esse autor trata dos fatores para o riso (o cômico, de modo geral), dos instrumentos 

lingüísticos utilizados (trocadilhos, paradoxos, tiradas, ironias, paródias) e de uma tipologia 

conforme a relação do sujeito que ri junto ao objeto de riso.

Na sua proposta de classificação, há vários tipos de riso, como o riso bom, o riso mau, o 

riso de alegria, o riso ritual, o riso imoderado etc. Mas, ainda que reconheça a 

variabilidade do cômico e do riso de acordo com questões históricas, sociais, nacionais e 

pessoais, Propp elege o riso de zombaria como o mais importante, em que a vida física, 

moral e/ou intelectual é posta como objeto de escárnio. Para esse autor, trata-se de um riso 
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que estaria permanentemente ligado à esfera do cômico (PROPP, 1992, 28), num tipo de 

comicidade em que, onde um ri, outro não ri (PROPP, 1992, p. 31).

Aliás, os conflitos e embates mediados através do riso e seus instrumentos são também 

considerados da ordem do sistema psíquico, como mostrou Sigmund Freud, nos trabalhos 

em que se dedicou à reflexão sobre o tema – Os chistes e sua relação com o inconsciente e 

O humor. No primeiro trabalho (FREUD, 1987), o autor trata das técnicas de manifestação 

de chistes, motivações e espécies de comicidade implicadas. Partindo de alguns trabalhos já 

realizados, Freud destaca os chistes – comparados aos sonhos, pela condição de 

manifestarem conteúdos latentes – como juízo lúdico, em que as palavras são um material 

plástico, que se presta a todo tipo de coisa (FREUD, 1987, p. 41). Assim, o caráter dos 

chistes se define pelo uso de uma técnica, e que podem ser muitas: a condensação, o chiste 

fônico, o jogo de palavras etc. 

No segundo trabalho, escrito anos depois, enfatiza a rebeldia do humor. Segundo o autor, o

humor não é resignado, mas rebelde (FREUD, 1974, p. 191). A rebeldia desse humor 

consiste de duas características: de um lado, a rejeição à dureza da realidade; do outro, a 

efetivação do princípio do prazer. De acordo com Freud, a atitude humorística implica uma 

transposição da ênfase psíquica do ego para o superego, em que este, como herdeiro do 

agente paterno, pretende manter afastados possíveis sofrimentos, o que se realça quando a 

atitude humorística de uma pessoa é adotada em relação a si mesma (FREUD, 1974, p. 

192). Além dessa suposta atitude de proteção, simultaneamente, há uma afirmação

vitoriosa da invulnerabilidade do ego, que se recusa a ser afligido pelas provocações da 

realidade, a permitir que seja compelido a sofrer (FREUD, 1974, p. 190). E para ilustrar 

essa dupla característica do humor, toma como exemplo a anedota de um criminoso que, 

levado à forca numa segunda-feira, comenta: Bem, a semana está começando otimamente

(FREUD, 1974, p. 189). 

Também Bergson (2001) se manifesta a respeito do riso. Para esse autor (BERGSON, 

2001, p. 3-5), a reflexão sobre a comicidade parte de três pressupostos: primeiramente, está 

necessariamente ligada à esfera do humano: afinal, o ser humano não é somente um animal 

que sabe rir, como também um animal que faz rir. Em segundo, a comicidade está 
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relacionada ao domínio do que chama inteligência pura, desligada de qualquer emoção, 

como que a exigir uma anestesia momentânea do coração. E por último, a comicidade 

exige um eco, uma cumplicidade com outros ridentes, reais ou imaginários. Assim, a

comicidade nascerá, ao que parece, quando alguns homens reunidos em grupo dirigirem 

todos a atenção para um deles, calando a própria sensibilidade e exercendo apenas a 

inteligência (BERGSON, 2001, p. 6). Mas o autor ressalta não ser possível encerrar a 

comicidade numa definição, enfatizando a possibilidade de conhecimento advindo da 

reflexão sobre a invenção cômica: Oriunda da vida real, aparentada com a arte, como não 

nos diria ela também uma palavra sua acerca da arte e da vida?(BERGSON, 2001, p. 2). 

Assim, o apelo ao riso proporciona, como diria Propp (1992, p. 190), mais do que uma 

arma de luta, mas também a alegria de viver que estimula as forças vitais. E é nesse 

mesmo sentido, de afirmação jubilosa da vida através do riso, que se apresenta a filosofia 

de Nietzsche, em sua maturidade. Conforme esclarece Mendonça (2001, p. 14) a respeito 

da importância do riso no pensamento nietzscheano:  

Se a filosofia metafísica, em seu momento inaugural, se constitui criando 

para si um lugar privilegiado a partir de parâmetros que lhe convêm (a 

verdade, a seriedade), e expulsa o não-sério e o não-verdadeiro para o 

campo do não-filosófico, Nietzsche, por sua vez, perverte o gesto que 

funda a metafísica: faz do riso o critério pelo qual se deve avaliar o 

pensamento (...) Sua ambição parece ser a de minar o terreno sobre o qual 

a tradição filosófica teria se constituído, a de lançar mão de um outro 

regime para o exercício do pensamento. 

De fato, Nietzsche se coloca contra toda a exaltação ao sério na pretensão de racionalidade 

dominante na história da humanidade, ao afirmar, bem humoradamente: 

O intelecto é, na maioria das pessoas, uma máquina pesada, escura e 

rangente, difícil de pôr em movimento; chamam de levar a coisa “a sério”, 

quando trabalham e querem pensar bem com essa máquina – oh, como 

lhes deve ser incômodo pensar bem! A graciosa besta humana perde o 

bom humor, ao que parece, toda vez que pensa bem; ela fica “séria”! E 

“onde há riso e alegria, o pensamento nada vale”: assim diz o preconceito 

dessa besta séria contra toda “gaia ciência” (NIETZSCHE, 2005, p. 217). 
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É em favor da vida, isto é, assumindo-a como experiência em busca do saber, pela plena 

vivência de um mundo de perigos e vitórias, e não encarando-a como sofrimento (como o 

quer, principalmente, toda a cultura do sério, com destaque para o cristianismo), que o 

pensador alemão enfatiza a nobreza do riso. Assinalando o papel deste no feitio de um 

espírito bélico e potente, diz Nietzsche: “A vida como meio de conhecimento” – com este 

princípio no coração pode-se não apenas viver valentemente, mas até viver e rir 

alegremente! (NIETZSCHE, 2005, p. 215). 

Essas diferentes abordagens, rapidamente esboçadas, permitem perceber que cada uma 

delas indica, ainda que privilegiando uma determinada área de conhecimento (a literária, a 

sociológica, a psicanalítica, a filosófica), que o humor é uma condição humana e manifesta-

se numa dimensão lingüística e discursiva. E ainda que não se encontre em todas as 

manifestações discursivas, o humor, necessariamente, passa pela linguagem. 

A esse respeito, Possenti (2005) apresenta, acerca das piadas, elementos que caracterizam 

um discurso como humorístico. Em relação aos temas, o autor observa que, geralmente, 

trata-se daqueles socialmente controversos, objeto de disputa de pontos de vista. Além do 

mais, são temas que, se por um lado, se apóiam em representações grosseiras e estereótipos 

simplificados (por exemplo, o de que maridos são traídos e mulheres são infiéis etc.), por 

outro lado, veiculam discursos proibidos, marginalizados, que não são explicitados 

correntemente (por exemplo, o de que os casamentos ocorrem por interesse, não por amor 

etc.) (POSSENTI, 2005, p. 25-26). 

Mas nem todo texto humorístico apresenta pretensões revolucionárias: nem sempre textos 

de humor questionam o Estado, o Mercado, a Moral ou qualquer outra ordem dominante. 

Como Possenti (2005) assinala, o humor não é necessariamente progressista55, mas sim diz 

alguma coisa mais ou menos proibida (no caso, ainda, o sexo, que pode ser considerado um 

tema “reprimido”). A característica essencial do humor, então, não é ser crítico: tem apenas 

a obrigação de ser bom, tecnicamente (POSSENTI, 2005, p.49).

55 Aliás, já na comédia antiga, através especialmente de Aristófanes (V a. C.), o riso apresentava função mais 
conservadora do que revolucionária, por contestar os representantes políticos de sua época em oposição aos 
anteriores. Cf. Minois (2003, p. 40). 
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Assim, o que fica posto, quase numa constatação banal, é que o apelo ao humor não é um 

posicionamento exclusivo das práticas de escrita pós-modernas. O que há, então, de 

singular no apelo feito por essa escritura que pode defini-la como dionisíaca? 

Creio que a especificidade está justamente no uso tradicional para um caso contemporâneo: 

as diversas técnicas de produção de humor e os diferentes tipos de riso que podem ser 

encontrados no bojo dessa escritura indicam uma pluralidade de técnicas com as quais se 

pontuam micro-relações de poder, locais e conflitantes, junto a outras instâncias.

Ilustro, agora, alguns dos textos de humor dos fanzines/revistas alternativas, para demarcar 

seu posicionamento como escritura dionisíaca através desse apelo ao riso, enumerando 

alguns dos recursos utilizados. 

Na Revista Pindaíba, por exemplo, logo na primeira página, em seção intitulada Tô puto,

encontra-se o seguinte texto: 

Eu tô puto com o tiranojacques que até há pouco tempo dirigiu a 

faculdade de educação como se fosse o quintal da sua casa, intervindo no 

espaço físico da Universidade, limitando os locais de socialização da 

comunidade universitária (como se aprendizado só se adquirisse no 

templo sagrado da sala de aula), cortando árvores, pondo cadeado em 

portões e levantando muros como um senhor feudal... (RP – grifo meu) 

Além da mistura de linguagens (em que o culto, expresso em termos como “intervindo”, 

“comunidade universitária” e “socialização”, mescla-se a termos mais coloquiais, como o 

próprio título da seção, “Eu tô puto”), este texto evidencia a diversidade através do apelo ao 

riso de zombaria, em que um objeto de escárnio aponta para o fato de que “onde um ri, 

outro não ri” (PROPP, 1992, p. 31), manifestando uma atitude polêmica junto à direção da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, na gestão 1998-2002, 

representada pelo Prof. Dr. Jacques Therrien. A condensação aí operada – em que a junção 

de “tirano” e “Jacques” dá forma a um substituto chistoso –, o que, aliás, é mais fácil em se 

tratando de nomes próprios (FREUD, 1987, p. 28), possibilita a ridicularização da pessoa 

do diretor, com quem muitos sujeitos do grupo vivenciaram ostensivas relações de 

enfrentamento por conta do uso do Bosque, num riso que afirma um triunfo sobre o 
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inimigo, além de manifestar a idéia de que o humor não é resignado, mas rebelde (FREUD, 

1974, p. 191). A atitude humorística de rebeldia aí aponta duas características: de um lado, 

a rejeição à dureza da realidade, do outro, a efetivação do princípio do prazer. 

Além do mais, o texto manifesta uma exaltação à postura indisciplinar diante dos 

quadriculamentos oficiais do espaço institucional, numa atitude de quebra com os 

“processos de repartição” disciplinares, desarticulando os aspectos funcionais e 

hierárquicos originais desses espaços (cf. FOUCAULT, 1987, p. 135). O mesmo trecho 

revela também um questionamento às formas autoritárias de educação e divulgação de 

saberes, o que só reforça uma posição contrária à aprendizagem corporativa, baseada na 

domesticidade e na simples transferência de conteúdo dos sistemas de controle, entre os 

quais, as instituições tradicionais de ensino (cf. FOUCAULT, 1987, p. 142). 

Em outro exemplo, no fanzine Sarrabuio de Tertúlia, junto ao texto de apresentação inicial 

– cujo título por si só subverte o gênero original: desiditerial, num cruzamento das palavras 

“editorial” e “desinteria” – encontra-se o seguinte enunciado: 

O ministério da vergonha na cara adverte: votar causa impotência (ST–1). 

Esse trecho, um caso de intertextualidade, realiza a subversão de um enunciado oficial 

através da paródia, materializando aí relações conflitantes. Como assinala Possenti (1998, 

p. 26) a respeito das piadas, o riso aí recorre a domínios proibidos, subterrâneos, não-

oficiais, e o que se vê aqui é justamente uma crítica ao modelo vigente de “democracia”, o 

que se realiza através de uma paródia. De fato, com a paródia, realiza-se uma transgressão

a certos ideais coletivos ou normas de vida, instaurando, portanto, uma divergência entre 

normas de dois modos sociais (PROPP, 1992, p. 60-61). A paródia possibilita a visibilidade 

da diversidade do mundo e da vida humana através da mediação dos conflitos e embates 

discursivos entre diferentes segmentos da cultura e sociedade. No caso, uma contestação ao 

sistema político dominante, fundamentado na idéia de participação política pelo voto. 

Garante-se, assim, não apenas uma filiação a discursos libertários que exaltam uma postura 

de auto-gestão e de não conferir a outrem o poder de gerir a própria vida, o que segue uma 

tradição do próprio fanzine, utilizado como “empenho militante” por tendências anarquistas 

e anti-político-partidárias (cf. MAGALHÃES, 2004). Toda essa crítica se manifesta no 
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apelo a um riso de zombaria (PROPP, 1992) junto a modalidades discursivas do Estado, e, 

por conseguinte, o texto zomba do próprio Estado.   

O riso também se manifesta como libelo libertário através de outro pequeno texto publicado 

no mesmo fanzine, em que a inversão com as regras ortográficas propicia o efeito de humor 

através do nível fonológico da língua: 

Movimento ALCARAI...: Alcaralho Bush, Bin Laden e todos que queiram 

mandar no mundo (ST – 1). 

Também no editorial do mesmo fanzine, lê-se outro texto que diz: 

Se o mundo é uma fossa é porque você é uma bosta nágua (ST – 1). 

Novamente voltando a Possenti (2005, p. 49), o humor não tem a obrigação de pretender 

“melhorar” a sociedade, e a metáfora escatológica parece remontar a uma tradição retórica 

que vê o riso como “superioridade desdenhosa”, expressa, por exemplo, em Quintiliano, 

para quem os ditos engraçados são muitas vezes (...) engenhosamente distorcidos e de 

forma alguma lisonjeiros (Apud SKINNER, 2004, p. 21). Trata-se, assim, não de ostentar 

uma bandeira de mudança do estado de coisas, nem a crença numa possível redenção para a 

humanidade, mas sim de realizar uma crítica zombeteira às atitudes de conformismo e 

passividade dos indivíduos (bosta nágua) que se restringem a se lamuriar diante de um 

mundo cheio de agruras (fossa).

O que se revela aí, em última instância, é uma grande atenção à vida presente, satirizando 

certos discursos de tradição judaico-cristã (que oferecem o paraíso num tempo que nunca é 

o agora) ou mesmo de uma ciência evolucionista (a que aposta no progresso e felicidade da 

humanidade): esses discursos cultivam uma postura de “ressentimento”, nos dizeres de 

Nietzsche – esse “instinto de rebanho” ou “moral de escravo” baseados no sentimento de 

passividade e inatividade, na atitude de responsabilizar outrem pelo próprio mal-estar, 

típico daquele que só entende do silêncio, do não-esquecimento, da espera, do momentâneo 

apequenamento e da humilhação própria (NIETZSCHE, 1987, p. 36).  
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Figura 21: Editorial do fanzine “Sarrabuio de Tertúlia”, número 1, de 2003. 

Essa escritura dionisíaca materializa-se em caráter festivo não só em função dos ritos 

genéticos através dos quais emerge (pautados fundamentalmente em celebrações de 

vivência do grupo), mas também porque, através de seu apelo ao riso, rompe com o curso 

ordinário das coisas (...) em que tanto a festa como o riso abrem uma janela sobre outra 

coisa, sobre outra realidade (MINOIS, 2003, p. 19).

É o que se pode ver, por exemplo, no texto “Diário de um Fedorento”, de autoria de Fedox, 

publicado no fanzine Sarrabuio de Tertúlia, número 383 (numa numeração que, segundo 

me parece, rompe com uma indicação cronológica linear). Na segunda edição desse 

fanzine, o texto relata: 

Após um embriagado final de semana na Caponga, seguido de um feriado 

de muitos fumes e bebes (...) estou aqui escravizando meus poucos 

neurônios ainda úteis, em plena segunda-feira, que de plena não tem nada, 

repleta sim de indecisões entre a indecisão e a obrigação, escrevo-lhes 

(ST-2). 
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Além da ênfase à embriaguez (ver tópico 4.3), através da representação de um momento 

festivo vivido pelo grupo, o que se destaca aí é o apelo ao riso por meio da ridicularização 

do supremo:

Em meio a cifras violísticas, fumaças entorpecentes, goladas no gargalo e 

rodadas de dominó, aterrorizam-se todos com uma tragicômica história de: 

FEZES NO COLCHÃO. Mas que os diga o réu: cadê as provas? 

Testemunhas, jurados, juízes, todos a postos. Está iniciada a sessão. 

Mesmo após longas reconstituições, acareações e investigações a respeito 

do crime, ainda não se sabe ao certo da veracidade do fato. Além apenas 

de um suposto passeio ao quintal pela madrugada (ST – 3). 

Expressando a máxima de Maffesoli (2005, p. 29) – o homem é também humus –, o autor 

faz uso de uma paródia do discurso jurídico, isto é, imita características de um fenômeno 

qualquer para ocultar/negar seu sentido habitual (cf. PROPP, 1992) ao narrar a apuração de 

um acontecimento escatológico, inaceitável numa situação de “normalidade”, revelando 

uma atitude de júbilo diante do grotesco e dando ao texto o caráter de excentricidade

próprio do riso ritual do carnaval, assinalado por Bakhtin (1997, p. 123), em que 

comportamentos, gestos e palavras se tornam inoportunos do ponto de vista da lógica do 

cotidiano não-carnavalesco.

No final do texto, revela-se ainda o apelo ao riso que Propp (1992, p. 159) designa riso bom 

e alegre, em que os próprios elementos do grupo e situações vividas por eles são 

apresentados como objeto de riso, ou universal e popular, na acepção de Bakhtin (1999, p. 

10), em que tudo parece cômico: 

E o que temos na despensa além da despensa? Um pacote de macarrão. E 

o que falta agora para o assassínio da larica? Quase nada, apenas um 

pouco de água limpa, ou pelo menos uma água um pouco mais 

transparente e menos lodosa. (...) O macarrão vai ao fogo, retorna o 

ânimo, o macarrão está pronto. Pronto? Pronto pra tacar na parede e 

consertar o reboco. Só sua água escorrida me faz lembrar uma gordurosa 

banha de galinha Eca! Isso sem falar no excesso de sal e no extrato de 

tomate semivencido. (...) Agora já sei porque chamam quem fez esse 

grude de Osama Bin Laden (ST – 3). 
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Alguns elementos se apresentam aí: a representação estética de um instante de 

comemoração coletiva à vida e o uso peculiar de saberes históricos, com a recorrência 

criativa a uma memória discursiva em que o conhecimento sobre o personagem celebrizado 

através do 11 de setembro (cujo nome, de fato, é apelido de um dos colegas do autor-

enunciador) possibilita uma quebra de esquemas (de “cozinheiro” para “terrorista”) e 

permite um efeito de riso. 

O riso, assim, faz o texto vazar. Tal como numa das gírias recorrentes em certos grupos 

juvenis da atualidade, quando alguém comunica que está partindo e diz galera, vou vazar.

O riso, como efeito de um discurso de humor, escapa de limites, explora a alteridade de 

esquemas e domínios, ruma para outras identificações quando se pensava em aprisionar o 

sentido numa identidade precisa.  

Essa marca da escritura que enfatiza o riso, fluida, escapa, inclusive, para outras escritas 

desses indivíduos. É o caso, por exemplo, da resposta por escrito ao conjunto de perguntas 

que encaminhei para Fedox, um dos autores-enunciadores. A pergunta indagava, como se 

pode ver no anexo, a respeito de uma auto-definição: 

Primeiramente faça uma apresentação pessoal de você (nome, idade, 

formação, atuação profissional, hábitos de lazer, leituras prediletas, 

indignações, o que vier na telha...). 

Embora o tom da minha pergunta (num questionário elaborado e enviado logo no início do 

doutorado, no ano de 2006), demonstre a tentativa de uma informalidade, não deixa de 

cumprir um papel inquiridor, bem atrelado ainda aos modelos de instrumentos positivistas 

que, supostamente, possibilitam uma representação exata sobre o objeto. E, rompendo com 

a solenidade do gênero (um questionário escrito entre dois colegas que vivenciam aí a 

interação entre os papéis de pesquisador e objeto de pesquisa), o sujeito Fedox, usando o 

emoticon de uma cara sorrindo, responde, deslizando com sua escrita que vaza: 

Bem, sou um bom rapaz de boa família e sonho um dia em... 

(brincadeira!!!  ) (AF – EE).
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O mesmo apelo vaza também através do comentário daquele que assina Raimundo Canibal,

postado no fórum da Comunidade Pindaíba do Orkut. Através de um tópico no fórum de 

discussão da comunidade virtual, uma pessoa desconhecida do grupo apresentava-se, em 

inglês – “I´m here for making friends and sharing videos” – com uma sugestiva fotografia 

(uma mulher erguendo a saia e mostrando toda a perna). Em resposta a esse tópico, Canibal

comenta: 

E aí, galera, quem se habilita: minha fia, desse preço tá parecendo fria... 

Sei ñ, hein!?! 

Além do mais, em alguns momentos de encontro partilhados junto aos indivíduos do grupo, 

já no decorrer desta pesquisa, pude observar os diferentes tipos de riso sempre presentes em 

suas conversas, notadamente aquelas que se referem à narrativa de episódios sucedidos com 

algum membro do grupo: do riso de escárnio ao riso bom, o apelo ao riso se faz sempre 

presente nesses momentos, ocorridos especialmente no fim de tarde, após o horário 

comercial de trabalho.  

Esse apelo, assim, parece-me ser mais que um recurso ou estratégia, parece-me mesmo um 

posicionamento que marca uma condição dionisíaca, demonstrando a atitude do grupo de 

privilegiar a última das opções apontadas por Minois (2003, p. 19) sobre os modos de viver 

a vida que têm permeado a história das mentalidades: 

...alguns se evadem sonhando com futuros ilusórios que jamais virão. 

Outros passam o tempo guerreando. Outros ainda se suicidam dizendo 

que, se soubessem, não teriam vindo. A maioria, que não tem coragem de 

abrir o caminho, depois de ter sido empurrada durante a existência, 

prolonga sua velhice esperando ser empurrada para o nada. Muitos, enfim, 

diante dessa enorme “cânula cósmica”, como a chama Alvin Toffler, 

preferem rir. 

No próximo tópico, abordo um posicionamento que me parece ser o que mais se relaciona 

intimamente com a indisciplina e boemia que marcam os ritos genéticos de tal escritura: a 

elogio à embriaguez. 
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4.3 Do elogio à embriaguez 

Agora nossa palavra de ordem 
É embriaguez e desordem...

(Amanay Parangaba. Revista Pindaíba)

Fernando Pessoa, no seu Livro do Desassossego (PESSOA, 2006), sobre a relação entre 

embriaguez e escrita, afirma o seguinte:

Se um homem escreve bem só quando está bêbado, dir-lhe-ei: embebede-

se. E se ele me disser que seu fígado sofre com isso, respondo: o que é seu 

fígado? É uma coisa morta que vive enquanto você vive, e os poemas que 

escrever vivem sem enquanto.  

De fato, a exaltação às formas e meios de embriaguez também não é novidade na literatura. 

Diversas manifestações poderiam ser citadas, de Kháyyám a Bukowski56. No caso da 

escritura aqui abordada, remete tanto à experiência de êxtase coletivo de uma tribo juvenil 

urbana quanto à vontade que realiza a ordenação dessa experiência em instância plástica 

através do narrar/colar/montar de seus textos. Assim, a exaltação à embriaguez, através da 

escritura, manifesta-se tanto pela figurativização de personagens e episódios que 

representam um estado outro, incomum, além também de partir, na sua gênese, de uma 

experiência fundante de embriaguez. 

Mas quero ressaltar que a embriaguez é aqui compreendida não só como efeito da ação 

química de substâncias alcoólicas e narcóticas, mas também como a afirmação triunfante 

56 Rubaiyat de Kháyyám, matemático e astrólogo persa do século XI, é considerado “o poeta do vinho”, por 
poemas como este: Busca a felicidade agora, não sabes de amanhã. Apanha um grande copo cheio de vinho, 
senta-te ao luar, e pensa: Talvez amanhã a lua me procure em vão. Disponível em http://www.alfredo-
braga.pro.br/poesia/rubaiyat.html. Acesso em 22/08/2007. Charles Bukowski (1920-1994), considerado um 
beat honorário, escreveu poemas, contos e romances em que relata aventuras e desventuras de embriaguez e 
desordem, através de personagens como Harry Chinaski ou do próprio Buk. Com estilo cortante, o autor 
assume a embriaguez em textos, por exemplo, como “O grande casamento zen-budista” (A mulher mais linda 
da cidade e outros contos), no qual se lê, em determinado trecho, em que teria sido apresentado durante uma 
festa: – Charles Bukowski. Levantei. – Ah, Charles Bukowski! – Hum, hum. (...) – E esta aqui é a Elsie. – Olá, 
Elsie. – É fato – perguntou Elsie, - que você quebra móveis, vidraças, corta as mãos, tudo isso, quando bebe? 
– Hum, hum. – Tá meio velho pra isso. – Olha, Elsie, não vem com besteira pro meu lado... (BUKOWSKI, 
1997, p.87-88). 
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da vida diante da morte (NIETZSCHE, s/d: 125). Trata-se do sentimento de potência que, 

em proporções e graus diversos, inflama e instiga a ir além, e que se dá notadamente 

através da experiência artística. Como ressalta Nietzsche, o essencial na embriaguez é o 

sentimento de força e de plenitude (NIETZSCHE, s/d: 87), e é esse sentimento que se 

manifesta pela obra de arte: 

Para que haja arte, para que haja uma ação ou uma contemplação estética 

qualquer, é indispensável uma condição fisiológica prévia: a embriaguez.

Todos os tipos de embriaguez, ainda que estejam condicionados o mais 

diretamente possível, têm potência artística e acima de todos, a 

embriaguez da excitação sexual, que é a forma de embriaguez mais antiga 

e primitiva. O mesmo efeito produz a embriaguez que acompanha todos os 

grandes desejos, todas as grandes emoções: a embriaguez da festa, da luta, 

do ato arrojado, da vitória, de todos os movimentos extremos; a 

embriaguez da crueldade, a embriaguez da destruição, a embriaguez que 

produz influências metereológicas, como, por exemplo, a embriaguez da 

primavera, ou então a influência dos narcóticos, e por último a embriaguez 

da vontade, de uma vontade acumulada e dilatada (NIETZSCHE, s/d: 87-

88). 

Esse sentimento de força e plenitude pode ser visto em diversos fragmentos da escritura, a 

celebrar encontros festivos realmente vivenciados, intensificados pelo vinho ou pela 

Cannabis Sativa. A transformação do tempo vivido em tempo permanente, o que mostra a 

escritura como manifestação de uma força plástica capaz de prolongar a intensidade de um 

instante, esticado então pela embriaguez, pode ser visto em vários textos. 

No conto “O bode e o bonde do Benfica”, por exemplo, assinado por Amanay Parangaba, 

temos a narrativa em que o famoso Bode Ioiô, num de seus passeios pela cidade, encontra 

um grupo de amigos no barro do Benfica, numa comemoração à desordem que também 

ordena a vida. Na descrição de cada um dos amigos, diz-se de um deles, em determinado 

trecho: 

Mas quando percebeu que os outros três companheiros já estavam todos 

zoados, não podia fazer feio: começou a discursar ao púlpito, clamando 

pela igualdade entre os bêbados e sóbrios, e citou o caso em que protegeu 
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um amigo, tal de Gonçalves, das garras de um truculento dono de um 

Café. Gritava insandecido. Desordem total! (RP). 

A exaltação à embriaguez, na narrativa do conto, realiza-se através da convivência entre 

personagens que superam a distância de quase um século de existência e partilham um 

mesmo estado de ebriedade. Caracterizados pelo estado etílico de não-normalidade, esses 

personagens parecem assumir a máxima de que a vida não é só “normal”: está além de 

normas de etiqueta e de éticas moralizantes, uma vida que também é feita de desvios e 

aventuras (MAFFESOLI, 2003). Ou, remetendo a Maffesoli (1985, p. 15-16), de que há 

também uma ordem confusional, uma lógica passional, orgiástica, que dá vida ao corpo 

social, para além do processo civilizatório e da domesticação dos costumes. Inclusive, para 

além da ficção romanesca ou poética. 

Figura 22: Página de abertura do conto de Amanay Parangaba, com ilustrações de Filhote, na Revista 
Pindaíba. Supõe-se que as figuras das ilustrações sejam, além do próprio bode Ioiô, El Escriba do Benfica (de 

boina e com uma grande bolsa) e Magá (em postura marcial, como, aliás, é peculiar em momentos de 
embriaguez do indivíduo que inspira este autor-personagem). 
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A escrita de episódios como esse me parece também não só atuar como tentativa estética de 

permanência de um momento efêmero ou ainda de celebração do que há de estranho, 

incomum e desordenado na vida, mas também se apresenta de modo peculiar como fonte 

para uma determinada memória coletiva (sobre a cidade, sobre o bairro, sobre extratos da 

juventude etc.), já que utiliza um saber histórico de modo criativo.  

Há vários elementos nesse texto que atualizam, explicitamente, uma memória discursiva

sobre a cidade de Fortaleza. Mas se todo e qualquer texto atualiza uma memória discursiva, 

dada a heterogeneidade constitutiva de qualquer prática discursiva (MAINGUENEAU, 

1997), isto é, a remissão, ainda que implícita, a outros textos/discursos, o que há de peculiar 

nesse conto? 

Há a filiação a uma memória maldita e marginal, que recorre a acontecimentos dispersos de 

desordem e desmesura, a personagens vagabundos, párias sem eira e nem beira que 

circularam e circulam pela cidade e pelo bairro. Como se fosse necessário garantir a 

permanência do que se sabe veloz, efêmero, fugaz e sem direito à voz. Amanay Parangaba, 

em seus depoimentos para esta pesquisa, frisa a necessidade que sentia, como autor-editor, 

de tentar garantir a documentação histórica de toda aquela convivência e que garantisse a 

preservação da memória do grupo, o que, de certa forma, pode ser explicado pelo seu lugar 

social de historiador em formação à época da escritura e de funcionário do Museu do Ceará 

à época da entrevista. Mas, mais importante do que relacionar sua fala a seu lugar de fala, o 

que me parece merecer destaque é elo com o que Pollack (1989, p. 11) afirma sobre as 

memórias dos grupos:

Nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sólidos que 

possam parecer, têm sua perenidade assegurada. Sua memória, contudo, 

pode sobreviver ao seu desaparecimento (...) O passado longínquo pode 

então se tornar promessa de futuro e, às vezes, desafio lançado à ordem 

estabelecida.

Essa memória maldita se manifesta pela ação criativa sobre um saber histórico, numa 

atitude de aprendizagem de cultivar história em função dos fins da vida (NIETZSCHE, 

1996a, p. 275), evitando a erudição vazia e potencializando o caráter criativo da ação
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(CASANOVA, 2003, P. 73). Assim é que personagens e acontecimentos são reinventados e 

transformados em cerne dos escritos desse grupo.  

No caso do texto apresentado, através do entrelaçamento entre tempo passado e tempo 

presente, observa-se mais que a manifestação literária de uma concepção teórica não-linear 

de história, mas também uma reiteração de elementos que remetem à Fortaleza Belle

Époque do célebre bode Ioiô, bicho que, na segunda década do século XX, transitava entre 

a antiga Praia do Peixe, atual Praia de Iracema, e o Centro, onde bebia com alguns boêmios 

nos cafés57 do Centro, tendo caído nas graças da população e, inclusive, sendo o mais 

votado para membro da câmara municipal, em 1922 (cf. PARANGABA, 2004)58, bem 

como dos antigos cafés-quiosques da Praça do Ferreira que serviam de ponto de encontro 

para a boemia literária, como, por exemplo, os integrantes da Padaria Espiritual59.

Em relação a esse conto publicado na Revista Pindaíba, ele também ilustra uma 

característica peculiar das sociedades pós-modernas, especialmente através desse inusitado 

encontro entre o bode Ioiô e os “cavaleiros das tormentas”: o chamado nomadismo

espiritual (MAFFESOLI, 2001). Como já dito, o bode Ioiô é um personagem singular na 

história de um Ceará que se diz “moleque”. Seu corpo empalhado, inclusive, é peça de 

exposição no Museu do Ceará (sendo que o rabo sumiu misteriosamente). Segundo consta, 

era um bode andarilho, apreciador de uma cachacinha. No caso do conto em questão, o 

personagem reafirma, através do passeio sem destino, o que Maffesoli (2001) chama de 

sentimento da vida como aventura: ao encontrar por acaso um grupo de amigos – os 

chamados “cavaleiros das tormentas” – no Benfica, demonstra a tese da existência como 

múltiplos desvios, de bons momentos particulares, de acontecimentos efêmeros, da mistura 

íntima de perigo e intensidade (MAFFESOLI, 2001, p. 116). Esse texto de Amanay 

57 Aliás, a referência no conto ao Café reatualiza uma tradição de convergência entre a boemia e a literatura 
moderna. Conforme ressalta Maingueneau a respeito da paratopia literária: O café é um dos principais lugares 
da vida de boêmio de que são exemplo a “Cenas da vida de Boêmia”, de Henry Murger (1852), ou “A obra”, 
de Zola (1886), implicando um confronto ambivalente entre o mundo burguês do trabalho e a reinvidicação 
daqueles que eram na época chamados “os artistas”. (MAINGUENEAU, 2006, p. 97).
58 Em crônica histórica que versa sobre o personagem, publicado na edição de número 9 do PalavraDesordem
e intitulado A migração do sertão para a cidade:o caso do bode Ioiô.
59 Padaria Espiritual (1892-1898) foi o nome dado a um grupo literário cearense, marcado pela tentativa de 
renovação da literatura cearense e popularizado pela galhofa de seu “programa de instalação”, bem como 
pelos escritos publicados numa primeira fase no periódico do grupo, O Pão. Sobre esse e outros grupos 
literários de Fortaleza, ver AZEVEDO (1976). 
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Parangaba, assim, ilustra bem a tese da errância pós-moderna: por lançar uma ponte entre 

o mundo contemporâneo e os valores tradicionais, sem se prender a uma existência estável, 

funcional, puramente racional e instrumentalizada, mas usando da pluralidade da pessoa, 

pelo viés do fantástico, da fantasia, do imaterial ou de outros procedimentos imaginários

(MAFFESOLI, 2001, p.112-113). 

Um desses personagens malditos a que me referi, cuja presença na escritura não só atualiza 

uma memória do bairro como também ilustra um elogio à embriaguez no que ela 

proporciona de “nomadismo espiritual” do qual fala Maffesoli (2001), aparece nesse 

mesmo conto, através de uma rápida alusão: o tal de Gonçalves. 

Segundo dados adquiridos em entrevista oral, em 1999, Gonçalves, também conhecido 

popularmente como príncipe loiro do Benfica, chegou a Fortaleza em 1979, tendo estudado 

sempre em escola pública e participado da criação da UMES (União Metropolitana de 

Estudantes Secundaristas). Estudou também na antiga Escola Técnica e teve passagem no 

curso de Direito da UFC. Foi dono de uma banca de livros usados no Centro de 

Humanidades do Campus do Benfica da UFC, até se indispor com o poder oficial, tanto 

com a direção do Centro de Humanidades, na pessoa da Profa. Dra. Maria Elias, como com 

a direção da Faculdade de Educação, na pessoa do Prof. Dr. Jacques Therrien. Muito dessa 

indisposição se deve ao comportamento cada vez mais desmesurado de Gonçalves, (com 

episódios de escatologia, como colocar detritos nos cadeados do portão da Faculdade de 

Educação), que, assim, foi proibido de circular no território da Faculdade60.

“Perseguido” foi também pelo dono do bar “Cantinho Acadêmico” (no conto, em analogia 

a “café”), que, efetivamente, participou de uma relação de enfrentamento público com um 

dos autores (editor, enunciador e personagem, como se vê), o Cavaleiro das Tormentas, que 

defendeu o Gonçalves diante de sua exclusão, também, do bar. Mas esse foi só um dos 

muitos desafetos que Gonçalves foi conquistando: sem a banca e enfrentando problemas 

60 Ver cópia do ofício expedido pelo então diretor da Faculdade de Educação da UFC no anexo 6, realizada 
astuciosamente por El Escriba do Benfica, conforme ele declarou, informalmente: no momento em que os 
seguranças da faculdade abordavam Gonçalves, ele conseguiu pegar o documento e fazer uma fotocópia. 
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familiares, ao longo de um processo, Gonçalves foi se tornando cada vez mais “bêbado”, 

“maltrapilho” e “vagabundo”61.

Mas se a miséria é nossa condição humana, prefiro uma postura que diga sim à vida e digo 

o Gonçalves como um novo Sileno, o ébrio e alegre preceptor de Dioniso. Gonçalves, como 

pessoa que conviveu brevemente com os indivíduos do grupo nos espaços da universidade 

e do bairro, assumia uma postura de “mediador” para novas aprendizagens. Ele, que foi 

aluno do curso de Direito da UFC e livreiro, primava pelo uso culto da língua portuguesa e 

gostava de mostrar seus conhecimentos eruditos. Configura-se como personagem de 

reverência através de alguns textos que estão na escritura do grupo e na própria lembrança 

dos indivíduos em seus depoimentos sobre a convivência no Bosque: 

Nesse tempo eu lembro que a gente tava com o Gonçalves, ficava aqui, 

sentava ali e às vezes era ele que botava birita, era tudo liso, chegava com 

a cachaça “pois tá aqui, vamos beber” (AF – EO). 

Em outro texto da escritura, por exemplo, Gonçalves é mais uma vez citado e novamente 

atua como mote para caracterizar a indisciplina do grupo frente a dizeres/poderes 

dominantes. Trata-se do artigo Gonçalves e o obtuso, assinado por Capacete, publicado no 

PalavraDesordem de número 6, que veio a público em outubro de 2004. Diferentemente do 

tom brincalhão do conto de Amanay, o artigo de Capacete assume explicitamente um 

caráter “bélico” para tratar desse personagem maldito. Conforme me contou, numa 

conversa informal, a gênese de seu texto publicado no PalavraDesordem se situa não só 

numa relação polêmica junto à própria atitude do diretor da Faculdade de Educação, como 

também junto a um “cara da psicologia”, que condenou o posicionamento de defesa do 

Gonçalves feito por Capacete num texto anterior, afixado nas paredes da faculdade. 

Articulando a questão do Gonçalves com outras mais amplas, no texto em resposta, 

publicado no fanzine de Amanay Parangaba, lê-se o seguinte: 

61 Em linhas bem gerais, Gonçalves foi internado numa clínica para desintoxicação, com a ajuda da Profa. 
Ângela Linhares, também da Faculdade de Educação da UFC. Conforme essa professora me explicou, 
informalmente, Gonçalves estava realmente doente e pediu ajuda a ela. Mas depois que saiu da clínica “Elo de 
Vida”, após uma rápida tentativa de voltar a trabalhar com compra e venda de livros usados, Gonçalves 
desapareceu, sem que se saiba ao certo o que lhe aconteceu. Virou, assim, uma espécie de mito do bairro, 
elaborado em torno de múltiplos boatos e textos que transitam dispersivamente no Benfica.  
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Enoja-me a mania de rotulação que alguns intelectualóides insistem em 

reproduzir sem parar para pensar no que acham que estão dizendo. Levar 

para a abstração uma questão como a do Gonçalves é pura masturbação da 

qual não participo. Fiz o lembrete justamente por entender que a situação 

dele e de várias outras como o corte de verbas para setores essenciais do 

país como saúde, educação, segurança e transportes urge soluções 

concretas e mais do que isso tornar públicas uma série de realidades que 

fingimos não insistir e o Gonçalves, pra quem não entendeu, foi um 

exemplo usado para aludir ao pior tipo de coerção e violência exercida ao 

e pelo ser humano, qual seja, a silenciosa, a sutil, aquela mesma que 

exercemos e pela qual somos exercidos: a opressão do cotidiano (PD- 6). 

Acredito que a simples menção ao Gonçalves, que também freqüentava os mesmos espaços 

do grupo, como o Bosque, no final da década de noventa e primeiros anos de 2000, e que 

foi figurativizado através desses textos como personagem de reverência, assume a atitude 

de exaltação à embriaguez: não só porque o Gonçalves tenha se tornado um daqueles que 

constantemente se via em passos trôpegos, mas porque sua pessoa – quem o conheceu sabe 

– expressava a típica desmesura dionisíaca de alguém que não se ajustou à ordem “normal” 

das coisas. 

Mas além do ato de render homenagem a ébrios companheiros, a escritura manifesta, 

também, a exaltação da embriaguez em si, simplesmente. Em outras palavras, é como disse 

Fedox no seu fanzine De ressaca, em que narra, em primeira pessoa, a errância dionisíaca 

de dois episódios de sorte e de azar no dito estado: É isso aí, temos que encher a cara 

mesmo. Por que não? Faz mal? O que é que tem? Quem é que quer viver cem anos?

Posicionando-se, assim, em exaltação à embriaguez, esse texto tem a franqueza de assumir 

com plenipotência a posição discursiva em que se coloca, isto é, o do avesso à sobriedade, 

numa genuína paráfrase às palavras de Nietzsche (NIETZSCHE, 2001, p. 51): Que importa 

o andamento da vida! Que guerreiro quererá poupar-se? 
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Figura 23: Fotografia de Francisco Gonçalves na Faculdade de Educação da UFC, em 2001. Arquivo de José 
Gerardo Vasconcelos. 

A Cannabis se coloca também no posicionamento do elogio à embriaguez. Um texto, por 

exemplo, com o título de “Maconheiros de todo o mundo, uni-vos! (Palavra de ordem, ou 

viagem após tragar a danada)”, publicado na segunda edição do Sarrabuio de Tertúlia,

ilustra, através da paródia ao texto marxista, o posicionamento libertário e exultante do 

grupo a respeito da erva: 

Motivo de discussão em quase todos os países do Ocidente, a maconha é 

responsabilizada por iniciar as pessoas no mundo das drogas, quando todos 

os bem informados sabem que o seu efeito sobre o nosso organismo é 

extremamente natural, e, se comparada com produtos aos quais a mídia dá 

imensa ênfase – álcool, nicotina, cafeína, etc. é algo inofensivo à saúde das 

pessoas. (...) Pois é: para quem ainda não se tocou, a maconha é um meio 

de subversão cotidiana, de resistência popular, em que, ao usar, o indivíduo 
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assume realmente o que ele quer para sua vida, sem levar em consideração 

a lei que foi estabelecida sem a sua consulta. (ST 2).  

O mesmo posicionamento de elogio à embriaguez através da Cannabis é também 

explicitamente assumido na Revista Pindaíba, na qual se lê, na seção que abre a revista “Eu 

tô puto”... 

... com a maneira hipócrita como o Estado e a sociedade tratam a questão 

do usuário de maconha! A ilegalidade do porte da santa erva não vai 

acabar com seu consumo, como já está mais que comprovado, pois quem 

dita esse consumo é o mercado, e se existe alguém disposto a comprar 

sempre alguém vai vender, independentemente de qualquer lei. Agindo 

dessa maneira o Estado só aproxima o usuário da criminalidade. Por um 

amplo debate nos meios de comunicação sobre a questão da ilegalidade da 

maconha, a quem interessa e quem sofre com isso. 

Figura 24: Tirinha de divulgação da festa de lançamento da Revista Pindaíba, em 2003, em que dois 
personagens falam sobre a festa enquanto “passam a bola”. 

É de se destacar também o acontecimento do que ficou conhecida como Passeata Verde:

em 2004, várias pessoas, em várias partes do país, planejaram, no mês de novembro, um 

dia de manifestos em prol da descriminalização da maconha. Em Fortaleza, foi organizada 

uma passeata, da qual participaram alguns indivíduos do grupo (ou ligados a eles). Esse 

evento foi noticiado no PalavraDesordem, de número 7, em texto intitulado Relato da 

Passeata Verde, assinado por Cumpadi Ciço: 

Hoje, dia 6 de novembro, ficou marcado não só para mim, mas para todos 

aqueles que fizeram parte da 1ª PASSEATA VERDE PRÓ-CANNABIS, 

144



que aconteceu pela primeira vez aqui em Fortaleza, sendo simultânea em 

todo Brasil. Todos os participantes se encontraram entre 10 da manhã e 

meio-dia, tendo, na saída, concentrado mais de 100 manifestantes e dois 

carros de som, cedidos pelo Sintufc e pela comunicação. Saímos em 

direção à avenida da Universidade pela 13 de Maio às 12: 15 em ponto. A 

passeata tava linda, chamando atenção de quem passava e de todos que 

transitavam, mesmo escoltados o tempo todo por uma viatura. Fechamos o 

trânsito distribuindo manifestos. Mas, como já esperado, paramos no posto 

de gasolina da Senador com 13 de Maio para abastecer um dos carros e 

continuamos até o local previsto. Logo em frente, no CEFET, fomos 

abordados pelo COTAM, grupo especial da PM cearense, que reprimiu a 

manifestação com pancadaria típica deles e três prisões.  

Figura 25: Relato da Passeata Verde, assinado por Cumpadi Ciço e publicado no PD7.

Destaque-se ainda o Soneto à Maria Joana, de El Escriba do Benfica, publicado no 

PalavraDesordem de número 3, em cujos versos se encontra a expressão recorrente no 

grupo para designar o aspecto recreativo da Cannabis:
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Assim um Oriente próximo a nau aponta 

Ao singrar as intempéries suscita translações 

E na suave brisa a musa então desponta 

Sem tardança nos entorpece, entre melodias e canções. 

Mas, se por um lado a convivência entre os indivíduos do grupo e os posicionamentos daí 

assumidos parecem apontar uma relação harmoniosa, é preciso também lembrar que, por 

outro lado, essa convivência também se faz de ameaças, xingamentos, tapas, murros, 

chutes, cortes e quase degolas, além das ofensivas e agressões e dos períodos curtos ou 

longos de inimizade das vivências que se registram por escrito. Trata-se de outro 

posicionamento que a escritura manifesta, a ser discutido no próximo tópico: a crueldade à 

vista.

4.4 Crueldade à vista 

Suspende a margarina e prepara a areia-grossa 
Raimundo Canibal (Sarrabuio de Tertúlia) 

Na cidade de Quixadá, sertão central cearense, no ano de 2004, um dos editores da Revista

Pindaíba foi o anfitrião, naquela cidade, de alguns de seus colegas por ocasião do Festival 

Internacional de Violeiros. Recebeu em sua casa uma leva de cidadãos, dentre os quais, eu 

própria, além de nomes como Filhote, Capacete, Magá, Raimundo Canibal etc. No trajeto 

de Fortaleza para Quixadá, parte do grupo fez o percurso sob intensa beberagem de um 

garrafão de vinho. Chegando à cidade, instalando-se na casa, o grupo se reuniu na sala, já 

sob forte estado de embriaguez, a parlar bobagens e afins. Um dos membros desse grupo 

havia levado um grande urso de pelúcia, presente de uma colega. Não sei como começou, 

ou em conseqüência do quê, mas, em dado momento, ele sugeriu que o urso seria um meio 

terapêutico para liberar as pulsões de violência reprimida das pessoas. Deu-lhe, assim, um 

tapa no rosto, arrancando-lhe, em seguida, um dos olhos. Instantaneamente, todos ali 

presentes puseram-se a estraçalhar o urso, vorazmente. Durou segundos. Foi um êxtase. 

Dele, só restaram pedaços de esponja e tecido espalhados pelo chão da sala.  

A lembrança desse episódio me veio à tona imediatamente para ilustrar a proposição de 

que, se, por um lado, parece haver um certo “floreio” na minha descrição da convivência e 
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dos escritos desses sujeitos, amigos que partilham pacificamente de uma breve vida em 

comum, por outro lado, nesse bosque, também há “espinhos” e “sombras”, casos de um 

gozo perverso que não se pode negar. Sim, porque, em sua dupla natureza, o despedaçado 

Dioniso divide com a imagem do meigo soberano a condição de um cruel demônio 

embrutecido (NIETZSCHE, 2006, p. 70). 

Assim, do mesmo modo que, associado aos rituais dionisíacos da Antigüidade, o mito de 

Dioniso também trazia à tona sentimentos de horror (a desmesura da embriaguez que trazia 

consigo o dilaceramento de si pela certeza do movimento entre vida e morte em tudo), 

percebo nas práticas envolvidas nessa escritura uma intensidade que também se desdobra, 

como diria Zaratustra, em votos de honra e sangue até mesmo às coisas más e perigosas 

(NIETZSCHE, 2001). 

Assim, esse relato remete à crueldade ritualizada que também se manifesta na convivência 

do grupo e nos escritos que produz e faz circular, assumindo-se como um dos 

posicionamentos dionisíacos que constituem essa escritura. Episódios que registram isso 

são muitos: desacordos e brigas entre os indivíduos são constantes, bem como passageiros, 

mas muitas vezes violentos e para além do âmbito verbal. 

Aliás, ao redor dessa escritura, nem todos são (sempre) amigos entre si. Aqueles que são 

afetos entre si, em outros momentos já são desafetos, ou os que são afetos de uns já são 

desafetos de outros, de modo constante ou fugaz. E essa relação fluida de afetos e desafetos 

também se manifesta na escritura, como, por exemplo, num dos textos que descrevem 

aquele mesmo festival de cantadores de Quixadá. Mais uma vez, como tentativa de 

experiência artística, a escritura se realiza como um meio possível de transformar a vida em 

obra de arte, exaltando a vivência coletiva e extasiante do grupo e afirmando o prazer e o 

horror dessa existência. O texto em questão se intitula “Do espetáculo e da macacada”, 

publicado no fanzine PalavraDesordem, número 7, em que são narradas, em tom de 

crônica, algumas aventuras/desventuras vivenciadas por alguns membros do grupo durante 

aquele Festival de Violeiros.

Antes de mostrar o trecho, convém esclarecer o episódio que é narrado no texto: num dos 

dias do Festival (após o episódio de dilaceramento do urso), um dos rapazes interessou-se 
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por um grande pote de cerâmica, que era parte da decoração da cidade para o evento. 

Decidiu, então, expropriar o tal pote e pôs-se, simplesmente, a levá-lo sobre a cabeça, no 

que foi imediatamente detido pelo aparato policial local. Na delegacia, alguns dos 

indivíduos envolvidos na escritura foram tratar de sua liberação, o que não deixou de lhe 

render, depois, por parte dos mesmos, uma série de cascudos. Além de registrar a surra que 

ganhou dos próprios colegas, o texto também (supostamente) agride verbalmente uma das 

mulheres, colega de muitos dos autores, pelo subentendido de que ela fosse prostituta e ao 

nomeá-la como “rapariga62 histérica”: 

Nem tão a sério: está provado – destroço não tem limite! (...) E o ladrão de 

pote já pedindo o próximo salga com cacetes de jucá bentos por frei 

Damião? (...) E os maus bofes da rapariga histérica (não sei se era de 

soldado) que gritava no balcão da delegacia “EU QUERO SER PRESA!” 

– Minha senhora, deixe de grito, aqui não é sua casa. Verdade, cabo. A 

zona era mais embaixo (PD7). 

Note-se aí que, sendo cruel, o autor-narrador é também moralizador. Pois poder-se-ia 

questionar – que mal há em ser “rapariga”? O negativo de “ser rapariga” não é, de modo 

algum, uma identidade, mas tão somente uma valoração. Há, certamente, outros pontos de 

vista, como o de Sade, por exemplo, para quem as “putas” (ou “raparigas”) são aquelas 

únicas filósofas de verdade, aquelas criaturas as quais a opinião difama, mas a volúpia 

coroa (SADE, 2008, p. 37). O fato é que o autor-narrador aí recorre a um discurso 

moralizador para tentar atingir o efeito visado – desqualificar a pessoa em questão. Essa 

atitude demonstra não só o aspecto fluido da função geral de autoria (afinal, o narrador 

desse texto também é personagem de narrativas nada moralizantes) como confirma uma 

idéia que pretendo explorar no capítulo seguinte, acerca da errância em relação às formas 

de si postas pela escritura. 

Também o autor desse texto não escapa de uma descrição um tanto cruel. Em texto 

intitulado “Abate ao Reino Fungi”, de autoria anônima, publicado no PalavraDesordem  de 

número 8 (de 2004), lê-se o seguinte trecho: 

62 No dialeto cearense, pode-se compreender “rapariga” como uma concepção pejorativa de mulher, 
especialmente ligada à sua sexualidade. 
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Quem vê o nosso amigo H. B. perambulando feito um cachorro rasga-saco 

sente nada menos que pena. Tá certo que ele é um cossaco farejador de 

almas, mas não consegue perceber que o odor exalado dos seus sovacos é 

a constatação da deploração humana. Tudo bem que cada indivíduo tem o 

direito de fazer o que bem entender com sua vida e seu corpo, porém o 

extremismo radicalizado adotado por HB é osso. Não tem quem agüente. 

O cara tá fedendo demais (PD8). 

Sim, como diria Maffesoli (2005, p. 13), a linguagem pode ser dura, mas não temos que ser 

vendedores de sopa ou receitar tranqüilizantes. Há algo de doloroso nisso tudo. Um 

comprometimento – ritualizado – com a violência da vida e entre seres viventes, animais 

racionais ou não.

Mas, ainda que com o propósito de zombar do outro, um contra-argumento apresentado 

antecipadamente chama a atenção: “cada indivíduo tem o direito de fazer o que bem 

entender com sua vida e seu corpo”. O que isso afirma? Talvez, em alguma medida, uma 

garantia de liberdade, a de que cada um se conduz do modo que lhe aprouver...

Em outros textos, a crueldade, metaforizada, é reverenciada como condição de existência, 

tal como se vê nesse trecho do Manifesto dos Cavaleiros das Tormentas, publicado na 

primeira edição do Sarrabuio de Tertúlia: 

Crescemos párias de vossa complascência... 

E hoje, fortes, 

Empunhamos o arco e a flecha, 

Que irá trespassar 

Seu podre coração que nada conheceu 

Dos monstros de olhos arquejantes 

Mijando em suas certezas, 

Vendo-as sucumbir como castelos de areia, 

Os cavaleiros lançam urinas etílicas 

Da noite ao alvorecer nos muros de sua ilusão (ST1). 
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Travestidos de “párias” e “cavaleiros”, “empunhando arco e flecha”, esse texto mostra os 

autores-personagens investidos de um ethos63 de guerreiros, associando a imagem desses 

sujeitos a um quê de violência, a violência que sempre houve na história da humanidade 

sobre o planeta Terra, muito antes dos tempos ditos pós-modernos64.

Esse mesmo ethos de violência também pode ser visto em outros textos, como nesse 

fragmento do “desiterial” da segunda edição do Sarrabuio de Tertúlia:

Depois de muito caximblema e muito trambecamento, sai a segunda 

pratada do Sarrabui. Não é ilusão de ótica ou miragem, mas ele chega com 

toda a sarapatalização do caos e trazendo aos incrédulos e aos seres de 

pouca fé o sangue da desordem... (ST2). 

 Como já me referi antes, sarrabulho, bem como sarapatel, são especialidades culinárias 

tipicamente nordestinas à base de sangue coagulado de porco ou carneiro. Também podem 

ser compreendidos como sinônimo de desordem, confusão, bagunça, caos. O que se 

observa nesse trecho, assim, é uma exaltação dionisíaca em que o mau, sem sentido e feio 

parece como que permitido, em virtude de um excedente de forças geradoras 

(NIETZSCHE, 2005, 273). Trechos como esse refletem o anseio por destruição 

(NIETZSCHE, 2005), do qual consiste o dionisíaco. 

63 Ethos aqui compreendido como categoria de uma certa tendência da Análise do Discurso relacionada à 
imagem de si construída pela enunciação, no âmbito da interação verbal e discursiva. Ver Maingueneau 
(2007). 
64 Embora nem seja preciso insistir nesse aspecto, ao pensar em nomes como Artaud ou Sade, por exemplo, 
afirmo isso em face dos muitos comentários recorrentes em certos segmentos, como o próprio ambiente 
acadêmico, de que “antigamente o mundo era melhor” ou de que “hoje em dia, o mundo está um horror”. De 
fato, muitos são os que assumem a postura ressentida, segundo Nietzsche, que proclama que é uma vergonha 
ser feliz, existe muita miséria (NIETZSCHE, 1987, p. 140). 
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Figura 26: A capa do número 1 do fanzine Sarrabuio de Tertúlia, editado por Raimundo Canibal em parceria 
com Pantera, pode servir como exemplo para ilustrar o posicionamento da crueldade. Desenho de Dias.

Como já assinalado, a convivência desses indivíduos não se faz só de episódios de amizade 

fraterna e tranqüila. Muitas são as histórias (vistas e ouvidas) de episódios de violência – 

corporal e verbal. Observando os indivíduos em alguns encontros, percebo que, do mesmo 

modo como fazem de si e dos colegas objeto de exaltação e riso, também fazem deles 

objeto de briga ou discussão. Entre farpas veladas ou ameaças diretas, em ofensas verbais 

ou agressões físicas, os indivíduos tomam posição de serem cruéis consigo próprios. Nem 

sempre se amam ou se toleram. O que não é de se estranhar, pensando o mundo como 

diversidade e como dionisíaco. 
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Figura 27: Imagens e histórias relacionadas à crueldade de cangaceiros estão também presentes na escritura. 

Para encerrar este capítulo sobre os posicionamentos discursivos assumidos pelo grupo 

através da escritura e que fazem dela uma escritura dionisíaca, gostaria de ressaltar que 

distinção entre ritos genéticos e posicionamentos é meramente formal: estão radicalmente 

enlaçados entre si. Além do mais, os posicionamentos também são divididos entre si apenas 

por uma questão de formalização teórica e analítica: um mesmo exemplo de texto da 

escritura pode estar atravessado por mais de um posicionamento.  

No capítulo seguinte, apresento algumas considerações sobre a escritura como um 

dispositivo de formação (ou invenção) de si, pelas formas de subjetividade (modos de ser e 

estar no mundo) que essa escrita enseja e como essas formas estão atreladas ao dionisíaco. 
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5. A INVENÇÃO DE SI ATRAVÉS DE UMA ESCRITURA DIONISÍACA 

Quero ser o autor da minha vida 
Nietzsche (in SAFRANSKI, 2005, p. 295).

Novamente reportando ao conto de Amanay Parangaba O Bode e o Bonde do Benfica,

publicado na Revista Pindaíba, lê-se o seguinte trecho que narra o momento em que a 

figura histórica do Bode Yoyô encontra os chamados “cavaleiros das tormentas”, isto é, os 

próprios sujeitos-autores-personagens do grupo: 

Começou a olhar melhor para aqueles indivíduos, achando-os cada vez 

mais estranhos. Quem eram eles, que nunca vira antes? Seriam do Benfica 

e nunca teriam ido para a praça? Ficou curioso com isso, mas que fazer? 

Pelo menos, sentiu-se à vontade em meio ao vinho e à poesia daqueles 

jovens...  

Partindo da mesma indagação do Bode Yoyô, pergunto: que sujeitos são esses inventados 

através dessa experiência de escrita? Os ritos genéticos e os posicionamentos discursivos 

dessa escritura, segundo minha interpretação, fazem dela mais uma de tantas práticas de 

renovação da figura de Dioniso nestes tempos pós-modernos65, mas agora resta dizer, para 

a conclusão desta tese: em que medida a escrita desses fanzines e dessa revista alternativa 

pode ser compreendida como um dispositivo pedagógico de formação de si?  

Pensar em formação de si é pensar em um conjunto de técnicas que implicam não somente 

certas aptidões, mas também certas atitudes (FOUCAULT, 2008). Compreende-se, então, 

que há uma relação entre ética e estética, relação essa que pode ser compreendida como um 

conjunto de práticas refletidas e voluntárias através das quais os homens não somente se 

fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser 

singular e fazer de sua vida uma obra (FOUCAULT, 2007, p. 15). É, pois, pelas formas de 

si vivenciadas e assumidas em sua escritura que interpreto também essa experiência como 

invenção de indivíduos em sujeitos dionisíacos.

 A relação entre ética e estética é indissociável. Como assinala Maffesoli (2005, p. 19), num

movimento circular sem fim, a ética, o que agrega o grupo, torna-se estética, emoção, 

65 Para ver outras práticas, remeto o leitor a Maffesoli (2001). 
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comum, e vive-versa. Mas nem toda escrita atualiza formas de subjetividade que são 

dionisíacas. A partir de uma concepção de escrita como técnica de si (FOUCAULT, 2007, 

2009, 2008; FONSECA, 1995) e de educação como experiência (LARROSA, 1998; 2004), 

vou propor essa escritura como um dispositivo pedagógico que tanto permite, para esses 

indivíduos, uma experiência estética de elaboração de si que se pauta na exaltação à 

liberdade criadora, numa manifestação dionisíaca, baseada na errância e potência criativa, 

bem como na mistura de elementos arcaicos e contemporâneos.  

Porém, não é de hoje que a escrita atua como técnica de si, isto é, um dispositivo através do 

qual se pode estabelecer uma relação de si para consigo. Foucault (1992a) mostrou como a 

escrita, antes da cristandade, já era enaltecida e utilizada como instrumento fundamental na 

arte da existência – tecne tou boiu. Investigando os escritos de autores como Sêneca, 

Plutarco, Epicteto e Atanásio, Foucault demonstrou a função etopoiética da escrita, isto é, a 

função de transformar a verdade em ethos (FOUCAULT, 1992a, 134), ou seja, discursos 

tidos como verdadeiros em modos de ser e em princípios de ação. Segundo Foucault, a 

cultura do cuidado de si relaciona-se com a escrita desde o período helenístico: 

O si é algo sobre o qual há assunto para escrever, um tema ou um objeto 

(um sujeito) da atividade de escrita. Não é nem um aspecto moderno 

nascido da reforma, nem um produto do romantismo; é uma das tradições 

das mais antigas do Ocidente – uma tradição já bem estabelecida, 

profundamente enraizada, quando Agostinho começa a escrever suas 

Confissões (FOUCAULT, 2008, P. 8). 

Falar em invenção de si, então, é partir do pressuposto de que a escrita em geral e essa 

escritura em particular são práticas pedagógicas, no sentido que lhe confere Larrosa (1994, 

p. 36): 

O importante não é que se aprende algo “exterior”, um corpo de 

conhecimentos, mas que se elabore ou reelabore alguma forma de relação 

reflexiva do “educando” consigo mesmo. 

Essa elaboração e reelaboração de uma atitude reflexiva de si para consigo parte da 

concepção de subjetividade como construção, uma das principais premissas em que o 
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pensamento pós-moderno se apóia: sendo o sujeito, como categoria una e centrada, uma 

invenção da modernidade, que ao longo do século XX vai se desvanecer para dar lugar – 

tanto no campo da teoria quanto da prática – a uma subjetividade transitória e inconclusa, 

interessa saber como são as formas de si que implicam essa concepção (e que aponta, de 

algum modo, para o mito de Dioniso).  

A subjetividade é, aliás, o grande objeto de estudo da terceira fase de Michel Foucault, 

conforme ele próprio pondera: 

Um deslocamento teórico me pareceu necessário para analisar o que 

freqüentemente era designado como progresso dos conhecimentos: ele me 

levara a interrogar-me sobre as formas de práticas discursivas que 

articulavam o saber. E foi preciso também um deslocamento teórico para 

analisar o que frequentemente se descreve como “manifestações” do 

poder: ele me levara a interrogar-me sobretudo sobre as relações 

múltiplas, as estratégias abertas e as técnicas racionais que articulam o 

exercício dos poderes. Parecia agora que seria preciso empreender um 

terceiro deslocamento a fim de analisar o que é designado como “sujeito”; 

convinha pesquisar quais são as formas e as modalidades da relação 

consigo através das quais o indivíduo se constitui e se reconhece como 

sujeito (FOUCAULT, 2007, p. 11). 

Para compreender, portanto, a escritura como um dispositivo pedagógico de invenção de si, 

com o qual os indivíduos se constituem e se reconhecem como sujeitos ao experienciarem a 

função de autoria, tomo como ponto de apoio, tal como assinala Fonseca a respeito do 

trabalho de Foucault, a noção de que o sujeito, enquanto entidade portadora de uma 

essência perene, não existe (FONSECA, 1995, p. 96). 

Portanto, não se trata de buscar “a verdade” sobre esses indivíduos e sua escritura, o que  

Foucault, em todas as suas fases, demonstrou suficientemente ser inválido, mas sim de 

descrever como esses indivíduos se reconhecem e podem ser reconhecidos como sujeitos.  

Se por um lado somos condicionados, determinados por amplas formas de sujeição (das 

línguas, dos sistemas de pensamento, das culturas, das ideologias, das estruturas e 

dispositivos diversos etc.) somos também seres singulares, imanentes, finitos, com nossas 
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peculiaridades que, convergidas em certos (des)encontros, podem nos afetar de um modo 

especial e remodelar nossas próprias formas de ser e estar no mundo. O sujeito, assim, pode 

ser compreendido como uma constituição que se dá tanto pelo exercício de práticas de 

sujeição (típicas da sociedade disciplinar) quanto de práticas de libertação (típicas das 

sociedades antigas).  

 Isso é o que faz com que cada um possa ser sujeito da experiência, essa possibilidade, essa 

capacidade de sermos afetados e ressignificados por aquilo que nos passa, nos acontece, 

nos toca (cf. LARROSA, 2004): 

O sujeito da experiência é um sujeito ex-posto. Do ponto de vista da 

experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de pôr-nos), 

nem a o-posição (nossa maneira de opor-nos), nem a im-posição (nossa 

maneira de impor-nos), nem a pro-posição (nossa maneira de propor-nos), 

mas a exposição, nossa maneira de ex-por-nos, com tudo o que isso tem 

vulnerabilidade e risco (LARROSA, 2004, p. 161). 

Compreendendo, pois, a escrita dos fanzines e da revista alternativa desse grupo como 

registro de uma experiência ética e estética localizada no Benfica dos anos 2000, o que os 

sujeitos constituídos a partir do exercício de autoria dessa escritura têm de dionisíaco?  

Para tentar desenvolver a questão de como são as formas de subjetivação e o que elas têm 

de dionisíaco, parto de exemplos da própria escritura que giram em torno de um conjunto 

de cuidados de si, ou seja, formas nas quais se é chamado a se tomar a si próprio como 

objeto de conhecimento e campo de ação... (FOUCAULT, 2009, p.48). Isso implica, 

necessariamente, o debruçamento sobre a “cultura de si” que essa escritura suscita, o que 

por sua vez converge para a discussão sobre a relação entre como ser e dever ser.

Para Foucault (2007, p. 26), para além do conceito de “código moral” – o conjunto de 

regras de conduta com caráter prescritivo – , pode-se entender a moral também como  

O comportamento real dos indivíduos, em relação às regras e valores que 

lhes são propostos: designa-se, assim, a maneira pela qual eles obedecem 

ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição; pela qual eles respeitam 

ou negligenciam um conjunto de valores. 
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Assim, para o estudo das relações entre moral e práticas de si, propõe a diferenciação entre 

“código moral” e comportamento moral dos indivíduos (ou o que chama “moralidade dos 

comportamentos”), o que implica três perspectivas a serem consideradas: 

Uma coisa é uma regra de conduta; outra, a conduta que se pode medir a 

essa regra. Mas, outra coisa ainda é a maneira pela qual é necessário 

“conduzir-se” – isto é, a maneira pela qual se deve constituir em sujeito 

moral (FOUCAULT, 2007, p.27).  

Não vou, pois, ilustrar como os indivíduos se comportam em função das regras de 

comportamento, mas sim descrever que modos de conduta estão expostos e expõem esses

indivíduos, que formas de ser e estar no mundo são assumidos como regra por esses 

indivíduos em seus textos, como essas formas se relacionam junto a códigos morais e como 

essa relação aponta para determinadas formas de subjetividade. 

Conforme demonstrou Foucault, a cultura de si remonta aos dois primeiros séculos da 

cristandade. Mas, se o cuidado de si então se apoiava, sobretudo, no princípio de “anulação 

de si”, fosse pelas mortificações do corpo, fosse pela verbalização dos pensamentos 

(FOUCAULT, 2008), a escritura se ampara, sobretudo, num caráter de paixão: a partir do 

que vivenciam “na pele”, em pequenos ritos locais que vão desde o prazer do riso que 

partilham entre si à dor da crueldade que impingem uns aos outros, os indivíduos 

metamorfoseiam-se em autores, personagens e leitores para narrar, ler e interpretar a si 

mesmos através de seus escritos, decorrendo daí uma reflexão do sujeito sobre si mesmo 

como sujeito passional (LARROSA, 2004, p. 164). A escritura, assim, como resposta a essa 

experiência de convivência do grupo, é mais que uma simples atividade de escrita: ao 

narrarem suas aventuras e desventuras particulares pelo Benfica e pelo mundo, esses 

indivíduos criam a sua própria existência: 

Somente na narração do que nos tem acontecido no caminho (e do que 

nos pode acontecer) e do que temos sido no que nos tem acontecido (e de 

quem podemos ser no que pode acontecer), o que nos acontece e quem 

somos tem um sentido (LARROSA, 1998, p. 469. Tradução minha). 
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Por compreender, então, a escritura como uma experiência, pela intensidade em que se fez 

gerada, e como prática pedagógica, por implicar uma atitude de reflexão de si para 

consigo, penso que as formas de ser e estar no mundo assumidas por essa escritura indicam 

uma feição dionisíaca na medida em que estão atreladas a dois aspectos: 

1) Não se fixam. De certa maneira, sem querer reduzir um amplo conjunto de 

proposições a uma só e fácil fórmula, esse tem sido um aspecto bastante abordado 

pelas teorias desenvolvidas no cenário da pós-modernidade: descontinuidade, 

desterritorialização, pensamento nômade, identidade-diferença, esses e outros são 

termos e expressões que reforçam o conceito do mito de Dioniso, o de que, no 

mundo, nada pode se fixar numa única condição. 

2) Têm vontade de potência plástica. A vontade aqui expressa a energia coletiva e 

caótica em que a escritura foi se gerando, tanto a partir de certas condições de 

possibilidade quanto ao sabor do acaso.  Não se trata, pois, de retomar o sujeito 

soberano, centrado, possuidor de uma essência e senhor de si, cuja invenção vem 

com a modernidade: o que quero aí enfatizar é que, para além de uma velha 

dicotomização entre arte e não-arte (que, alíás, tornou-se superada com as 

vanguardas modernistas), manifesta-se uma vontade de poder de criação. 

Assim, se o não-fixar-se se mostra como um pressuposto, o que fica posto é que a formação 

é, enquanto experiência, também um território de passagem (cf. LARROSA, 2004). Nada a 

ver com evolução e sim com transitoriedade. Nesse sentido, para não recorrer a termos por 

demais tarimbados – o ser, o sujeito – embora tenha me valido deles em toda a tese, vou 

utilizar outro termo que me parece mais apropriado para caracterizar as formas de ser e 

estar no mundo reverenciadas pela/na escritura: um verbo no gerúndio, indicando uma 

mistura de estado e processo. Não digo, pois, de indivíduos que passam a ser tais ou quais 

sujeitos, mas sim de indivíduos que, experimentando uma reflexão de si para consigo e 

entre si, estão SENDO. 

Sendo formadores de sua própria formação. No seu círculo de (des)afetividades, esse grupo 

de afinidades, por um momento, através da autoria e leitura da escritura em que se fazem 

personagens, estão sendo mestres e aprendizes de si, criadores e criaturas.  
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Então, para demonstrar essas duas premissas dionisíacas na escritura, nomeio, a meu 

critério, as formas de si que essa escritura enseja como SENDO ERRÁDICO e SENDO

(CRIA)AÇÃO.

Tais formas são observadas através das indagações com as quais orientei minha análise 

nesse momento final e sua reflexão: o que esses indivíduos dizem de si? e como esses 

indivíduos dizem de si? E para confirmar minhas proposições, utilizo também fragmentos 

das entrevistas, isto é, a própria concepção no tempo presente dos indivíduos sobre aquele 

tempo passado recente.

Em última instância, trata-se de refletir como essas formas de subjetividade estão 

inextrincavelmente relacionadas à experiência de vivência coletiva que esses indivíduos 

experimentam, e que a formação de si nessa escritura implica um sujeito da experiência, 

esse território de passagem aberto para a aprendizagem dos acontecimentos que a vida lhe 

traz/faz. 

SENDO ERRÁDICO 

Errádico. Entre o errante e o “errado”. Aquele que não se fixa, que não se acerta, aquele 

que está em movimento, de passagem. Errando dos espaços da Universidade para os bares 

do bairro, transitam entre códigos morais (dominantes ou marginalizados), entre funções e 

registros, posições discursivas e formas de si. Um pouco dessa errância foi comentada no 

capítulo 2, mas o que estou nomeando aqui de errádico deve ser compreendido 

especialmente a partir de três elementos: 1) a errância de funções de autoria; 2) a errância 

nos modos cultuados para ser e estar no mundo; e 3) a errância na concepção que os autores 

têm de sua escrita. 

Em relação ao primeiro elemento, a autoria por si só já aponta para a existência de um 

outro, para o qual se desloca através do exercício da escrita. Como diria Foucault (cf. POL-

DROIT, 2006, p. 79): 

A partir do momento em que você escreve, mesmo que seja com seu nome 

civil, começa a funcionar como alguém que é um pouco outro, um 
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“escritor”. Estabelece, para si mesmo, continuidades e um nível de 

coerência que não são exatamente aqueles da sua vida real. 

A constituição do errádico se intensifica nas funções diferenciadas e fluidas de autoria que 

a escritura faz funcionar, destacadas especialmente no capítulo 3: Amanay Parangaba, 

Raimundo Canibal, Cavaleiro das Tormentas, Dias e Filhote são exemplos de editores que, 

em outros textos, podem ser narradores, bem como personagens. Assim como outros 

autores narradores também podem ser personagens (Felipe Capacete, Magá, Fedox). De sua 

própria escrita ou de outros. Não há função fechada no exercício dessa escritura.  

Além do mais, na função de autores-narradores, não há unicidade quanto a tipos e gêneros 

textuais produzidos. Ora em poemas-coletivos escritos nos espaços de convivência na 

Universidade, ora em resenhas ou pequenos ensaios de fins originalmente acadêmicos, os 

indivíduos deslizam em seus exercícios de autoria para uma mesma escritura.  

Acrescente-se, ainda, a “desorganização” (no sentido de quebra da ordem e falta de 

regularidade) apontadada pelos autores-editores quanto à edição final dos fanzines e da 

revista. Filhote, por exemplo, um dos editores da Revista Pindaíba, assim recorda: 

A Pindaíba demorou muito tempo, mas quando a gente conseguiu foi 

muito rápido, foi assim, uma coisa. O Cavaleiro das Tormentas66 marcou 

o lançamento lá em Quixadá e não tinha mais jeito, tem que ser agora. Aí 

foi quando a gente começou a correr atrás de gráfica... (AF – EO).

Também Amanay Parangaba, sobre as edições do PalavraDesordem, relata: Sei que ele foi 

feito sempre muito lento, aos poucos as pessoas mandam os textos, aos poucos... 

Sobre o segundo elemento da constituição de um sujeito errádico, penso particularmente 

nos cuidados de si que a escritura manifesta. De alguma maneira, essa condição de errância 

já foi demonstrada através dos ritos genéticos indisciplinares e boêmios e dos 

posicionamentos assumidos que contrariam os procedimentos de exclusão dos discursos e 

dispositivos oficiais, especialmente através dos temas anarquismo (contrário ao Estado) e 

Cannabis (contrário à Lei). Mas, além do que já foi exposto nos capítulos anteriores, o que 

66 O depoimento original foi alterado a fim de manter-se o anonimato do nome referido. 
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quero destacar aqui são as formas de conduta cultuadas que, se por um lado escapam a 

códigos dominantes, por outro lado também não podem ser fixadas de maneira inequívoca 

quanto a qualquer código moral.  

O texto de Amanay Parangaba – autor-editor do fanzine PalavraDesordem – que aparece 

na Revista Pindaíba e faz dele um autor-narrador, diz, em trecho já comentado 

anteriormente: Aqueles serenos seres haviam se transformado, ao longo de algumas 

garrafas adocicadas, em seres extremamente “bonequeiros”, como diz o povo. Esse trecho 

ilustra não só a conceitualização de um sujeito errádico, mas a própria assunção dessa 

perspectiva, demonstrando identificações distintas, e mesmo contraditórias (de serenos a 

atormentados), na vida cotidiana desses “seres benficantes”. 

Pensando, pois, no posicionamento de elogio à embriaguez, pode-se dizer que a escritura 

assume uma posição contrária a certos códigos morais. Se, por um lado, a grande mídia nos 

bombardeia com uma profusão de propagandas de cerveja, associadas ao sexo ou futebol, 

sabe-se que a embriaguez alcoólica tem seus momentos, ou o que Foucault (2009) chamaria 

“lugares de tolerância”. Não vou me deter em mostrar textos que ilustrem um discurso 

regulador e moralizador sobre a embriaguez (alcoólica e narcótica). O que convém destacar 

é que a escritura assume, predominantemente, um posicionamento “errado” para tais 

códigos moralizadores, como foi visto. Mas isso não implica que os indivíduos façam desse 

posicionamento uma lei “correta” e “única” a ser seguida ou reverenciada para todas as 

situações. Trata-se, assim, de identificações discursivas que não são nem seguras nem 

imutáveis. 

Cito dois exemplos, um relacionado à bebida e outro à Cannabis. Um está numa agenda 

que circulou entre os indivíduos do grupo nos primeiros anos de 2000. Segundo Amanay 

Parangaba, era uma agenda coletiva, em que muitos escreviam, e da qual muitas páginas 

serviram como suporte para a livre escrita dos indivíduos em seus momentos de 

convivência. De fato, parece-me uma agenda plural. Uma folha com fotos de David Bowie, 

uma grande borboleta ressecada, anotações de seções de um livro de cálculo, desenhos, 

rabiscos, fragmentos e citações de autores consagrados (como Drummond e Machado de 

Assis), poemas-coletivos escritos em mesa de bar etc. Na primeira página, o ano impresso 
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oficial é de 2000, mas alguém riscou com caneta o dígito 0 da unidade e fez ao lado o 

1.Uma agenda que me parece ter sido feita e refeita, apropriada e reapropriada. Numa 

dessas páginas, encontro um texto do próprio Amanay Parangaba, destinado, ao que logo 

me pareceu e conforme ele confirmou, àquele que se conhece por Magá. O texto diz, entre 

aspas e em grandes letras de caneta vermelha: Primeiro, o homem toma a bebida, depois a 

bebida toma o homem... Se ligue, Brodinho!!!

Um segundo exemplo: textos sobre a Cannabis apontam também a errância, ainda que 

apareçam em proporção menor. O mesmo autor que escreveu o Relato da Passeata Verde

(ver tópico 4.3), em outro texto, Relato Extraviado, publicado no PalavraDesordem de 

número 5, assim pondera, após toda uma narrativa de desmesuras no “mundo das drogas”: 

Consumam as drogas, mas não deixem elas consumirem vocês.

Esses dois exemplos são tomados como evidência de uma subjetividade que não pode mais 

ser encarada como natural, unívoca ou coerente, e que confirmam a impossibilidade de 

fixar formas de subjetividade para esses indivíduos, inclusive na própria experiência de 

convivência entre si.

Junto à errância de autoria e de cuidados de si, um terceiro aspecto de errância a ser 

considerado está associado à concepção que os indivíduos têm da sua escrita. Abordo 

primeiramente trechos de sua escrita e depois trechos de seus depoimentos em que se pode 

ver essa concepção.  

Um exemplo da escritura que demonstra como os sujeitos vêem a si mesmo como errantes 

e errados pode ser visto no seguinte trecho: 

“As mil e uma faces do Benfica: o território-movimento por excelência” – 

El Escriba do Benfica 

Um Sarrabuio de Tertúlia vem tornar indigesta a burocracia e grilhões do 

Estado, denunciando a sua sutil intromissão na nossa insubmissa 

individualidade, apresentando dentre outros libelos, seu famoso Manifesto 

da Traseira. Em Pindaíba, a expressão da fissura nos quadrinhos de Dias, 

no Beco psicoexpressionista de Filhote, na Vida em Cartaz de Cavaleiro 
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das Tormentas. Com a PalavraDesordem a ebulição da palavra, em prosa 

e verso, nas releituras e diálogos do velho com o novo(PD5).67

Transitando entre o velho e o novo, entre a prosa e o verso, num “território” que é 

“movimento”, o errádico aí se manifesta especialmente através da “nossa insubmissa 

individualidade”, exaltada como condição de si, um modo de ser valorizado em que o 

indivíduo (supostamente) não se rende às imposições do Estado e, conseqüentemente, aos 

seus códigos vigentes (no que se tem aí, mais uma vez, uma filiação a um posicionamento 

libertário). A alusão ao Manifesto da Traseira confirmaria essa proposição de um ser que 

não se aprisione aos preceitos dominantes, já que nesse texto aludido, publicado no 

Sarrabuio de Tertúlia,  pode-se ler o seguinte: 

Conclamamos a tod@s aqueles que estejam saturados com as malaquices 

dos empresários rodoviários, a nos organizarmos e criarmos as condições 

para que possamos descer pela mesma porta que subimos nos ônibus: é 

isso mesmo, traseira, descer por trás, como queira... (ST2). 

O errádico segue na concepção de si através também dos depoimentos dos indivíduos sobre 

a escritura. Apresento três exemplos: 

Amanay, por exemplo, vê os fanzines como ponte para um “amadurecimento”. Ao explicar 

o início de sua produção, faz menção ao PalavrAndante, projeto de selo editorial cujo 

rótulo passou a ser incorporado nas edições do zine a partir de 2004 e colado 

posteriormente nas edições anteriores: 

Na verdade, o Zine PalavraDesordem foi o amadurecimento de uma 

proposta editorial que já estava presente em trabalhos coletivos realizados 

desde 1998... (AP – EE. Grifo meu).

67 O texto foi aqui parcialmente alterado para preservar os nomes dos indivíduos, citados no original. A 
respeito do termo “traseira”, refere-se ao ato de descer dos ônibus urbanos sem pagamento da passagem, ou 
seja, descer pela porta de trás. 
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Segundo o depoimento de Filhote, Dias não queria publicar sua HQ Fissura de “qualquer 

forma”, mas sim de maneira mais “organizada” e foi esse o pontapé inicial para se pensar 

em uma revista alternativa e não em um fanzine.  

Em entrevista por escrito, ao ser indagado sobre o início de sua produção de fanzines (no 

caso, o Sarrabuio de Tertúlia), Raimundo Canibal diz o seguinte, em determinado trecho: 

Depois editei e publiquei uma terceira edição (...), que não teve uma super 

tiragem, mas que traz um conteúdo reflexivo bem mais maduro do que o 

das outras edições (RC – EE. Grifos meus). 

O trecho destacado indica que, para Raimundo Canibal, à medida que foi fazendo as 

diferentes edições de seu fanzine, foi alcançando também um nível de reflexão mais 

apurada, o que aponta uma concepção processual e gradativa de sua escrita e de si, que, no 

caso, migrariam para um nível mais apurado. 

Como compreender essa concepção da escrita que eles têm de si e de sua escrita através 

desses três relatos? Os fanzines seriam apenas uma passagem, uma etapa no processo de 

escrita em que os sujeitos vão transitando em suas experiências? Ou, no fundo, retorna-se a 

um discurso sobre “evolução”, “progresso”, “melhoria” (de escrita e de si), o que 

manifestaria uma sujeição desses indivíduos à necessidade de institucionalizar-se, de serem 

reconhecidos pela Imprensa, pelo Mercado Editorial, pelo Estado? 

Também vou errar e não propor interpretações fechadas. O que interessa destacar é que a 

experiência em torno da escritura demonstra uma condição transitória que aponta para 

sujeitos errádicos. Entre códigos diversos, assumem posicionamentos, mas não se prendem 

a eles, ostentando a contradição muitas vezes. E transitando entre a tradição do papel e a 

contemporaneidade da virtualidade, vão digitalizando seus causos e se deslocando, em vias 

duplas, do local para o global, do moral para o imoral, do certeiro para o errádico. 

Faço, assim, um paralelo com o que Maffesoli (2007) assinala sobre a vida social nas urbes 

pós-modernas: tanto a autoria fluida, como as diferentes formas de sujeito que giram ao 

redor da escritura e pelas concepções que têm de si e de sua escrita manifestam, de algum 

modo, a vivência de uma vida errante:
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A vida errante é uma vida de identidades múltiplas e às vezes 

contraditórias. Identidades plurais podendo conviver seja ao mesmo 

tempo, seja, ao contrário, sucessivamente. Alguma coisa oscilante entre “a 

mesmice de si e a alteridade de si” (MAFFESOLI, 2003, p. 118). 

Assim, a escritura manifesta o dionisíaco também por ilustrar essa errância na constituição 

de si, em que a subjetividade é apontada como necessariamente inconclusa e que consiste 

mais em fragmentos transitórios do que em um produto pronto, acabado e coerente. Como a 

figura nômade de Dioniso, a subjetividade não se fixa e se fecha, mas se faz ad continuum e 

o faz com intensidade. Como já nos referimos em várias partes desta tese, trata-se de um 

postulado assumido pelas teorias pós-modernas do conhecimento (que, em certa medida, 

têm uma unidade especificada através de certos autores e conceitos, alguns dos quais foram 

tratados no capítulo 2) – e que versa, entre outros tantos, sobre isso que Maffesoli chama 

“errância”:

O homem em busca da descoberta de sua alma não se detém diante de 

determinadas certezas estabelecidas. Ao contrário: está sempre sob tensão. 

Na procura de um objetivo provisório que, uma vez atingido, nunca o 

satisfaz plenamente, e não passa de uma etapa num processo sem fim cuja 

meta se desloca constantemente (MAFFESOLI, 2001, p. 112). 

Penso que o zine PalavraDesordem, na sua materialidade, simboliza bem essa condição 

errádica: se os primeiros textos que o compõem surgiram espontaneamente, as últimas 

edições do fanzine priorizam a própria experiência dessa escritura;  iniciou-se com a 

proposta de comentar escritores cearenses consagrados e chegou às edições finais (até este 

momento) publicando e-mails trocados entre os indivíduos; e acompanhou a trajetória de 

Amanay, um “professor que virou índio”, sobreviveu ao câncer e tornou-se historiador 

formado e idealizador de “comitês”.  

As formas de si que essa escritura revela apontam para indivíduos que vivenciam múltiplas 

funções: são alunos, professores e funcionários públicos; são homens, mulheres e 

desdobramentos; são surfistas, anarquistas, usuários, fanzineiros. São artistas também. Com 

sua escritura, vivem o mundo não só como trabalho ou relação de classe, mas também 

como obra de arte. 
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SENDO CRIAÇÃO

Simultaneamente, “cria” (objeto criado) e “ação” (sujeito criador). A subjetividade, 

constituída a partir de uma experiência de formação pautada na relação de si para consigo 

através da escrita, como no caso aqui abordado, não se restringe a uma atitude reflexiva: 

manifesta-se, sobretudo, como agenciamentos em determinadas condições que fazem da 

ação de cria um transbordar de criação. Essa dupla dimensão confere a esses indivíduos, 

através de seus escritos, no Benfica dos anos 2000, a possibilidade de reatualizarem aquilo 

que Nietzsche apontou no modo de vida grego, ao criarem e vivenciarem o mito de 

Dioniso: o homem não é mais artista, tornou-se obra de arte (NIETZSCHE, 2006, p. 31). 

A evidência dessa cria(ação) se manifesta, a meu ver, através de dois elementos: os modos 

de fazer e a apropriação de saberes68.

Sobre os modos de fazer dessa escritura, os ritos genéticos dizem muito a respeito: a partir 

da convivência entre si, os indivíduos vão se transmudando em narradores e divulgadores, 

leitores e ouvintes, personagens de seus próprios “causos”. Das conversas coletivas que 

circulam em rodas de usuários de literatura e de Cannabis à folha de papel ocupada por 

uma escrita (solitária ou não), reinventam-se com apelidos e pseudônimos, vivendo num dia 

e contando no outro suas histórias.

E aí, tem papel importante as relações entre tais indivíduos. Amanay Parangaba, por 

exemplo, ao ser indagado sobre como surgiu a idéia de editar um fanzine, recorda um 

momento particular, cujo relato demonstra como a experiência de criação pode ser 

contagiante a partir dos afetos que envolve. Trata-se do momento em que um colega 

(Cavaleiro das Tormentas) leu para os outros um texto que havia escrito recentemente (“Eu, 

uma vítima de Deus”, publicado no PD1):

Aquele texto ali ele leu pra gente, ele chegou lá, fez questão da gente. Ele 

fez questão de ler, chegou lá, a gente tava lá na História de manhã, 

naquelas manhãs de aula, aí ele “Ei galera, fiz um texto massa e tal deixa 

eu ler aqui”, a galera “Leia”. Aí começou la-la-la-la, aí no final a galera se 

68 O termo “saber” aqui utilizado não necessariamente se atrela ao que concebe Foucault. Ver FOUCAULT 
(1995). 
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abrindo, “Caralho, massa vamos fazer”. Não sei se foi eu, que peguei esse 

texto porque tava fazendo um zine, eu acho, ou já tava fazendo ou ia fazer 

ou a partir desse texto fiz, não sei, mas sei que esse texto foi importante, 

foi um dos primeiros (AP – EO). 

Mas os modos de fazer também dizem respeito aos meios concretos com que a escritura 

toma forma, no que se destaca a edição, a impressão e a divulgação propriamente. E é 

especialmente aqui que vejo a presença do sujeito tático, no sentido que dá De Certeau ao 

termo tática:  

Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e 

delas depende (...) Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. 

Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (DE 

CERTEAU, 2002, p. 100-101). 

Um exemplo que confirma como a experiência da convivência desses indivíduos vai 

possibilitar a realização da escritura e desse sujeito de (cria)ação (ou astucioso, na linha de 

De Certeau) pode ser visto no depoimento de Amanay Parangaba. No seu depoimento, 

indagado sobre como foi o processo de produção de cada um dos fanzines 

PalavraDesordem, explica que... 

Eu sempre trabalhei muito, dava aula, estagiava no museu. Eu sempre dava 

um jeito... De onde eu obtivesse um canal, eu botava mesmo pra 

reproduzir, tirava as cópias, com as escolas, onde dava. Tirava mesmo 

porque eu acho que era massa. Aí dava pra galera. Acho que servia para 

isso mesmo (AP – EO). 

Também Fedox, um dos autores-narradores da escritura, mas que também editou seus 

próprios fanzines, revela o mesmo sujeito astucioso. Indagado sobre o que lhe dava mais 

prazer na produção de um zine, intercalou, em sua resposta, a seguinte lembrança: 

Teve um dia que foi marcante, um amigo conseguiu uma autorização para 

copiar uma resma em um sindicato, por sorte minha era hora do almoço, o 

cara do sindicato me ensinou como funcionava a máquina copiadora, me 

trouxe uma resma novinha e um tonner (tinta de impressão) também zero. 
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Resultado, passei duas horas ininterruptas com uma máquina recheada de 

folhas e tinta à minha inteira disposição, saí azul de fome e com a mochila 

pesando um terço do meu peso, mas foi uma experiência única, que com 

certeza poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter. 

O sujeito da criação também se manifesta através da apropriação de saberes. De algum 

modo, esses indivíduos demonstram uma pré-disposição para além da escritura. Dias, por 

exemplo, que editara fanzines antes da convivência desse grupo, demonstra com seu relato 

que, de algum modo, sua participação na escritura se relaciona à experiência de não se 

limitar à condição de leitor. Ao ser indagado sobre suas primeiras práticas de escrita, 

afirma: 

Quando era pivete, eu lia muito esses livrinhos de cawboy e tal. Tinha 

onze, dez anos, me amarrava desde pequeno, aí um dia escrevi uma 

historinha, “A vingança é uma faca de dois gumes”, escrevi e costurei um 

livrinho deste tamanho... (D – EO). 

Ou ainda o Cavaleiro das Tormentas, que a partir de sua predileção por literatura mobilizou 

uma atividade durante a sua época final de faculdade (entre 1998 e 1999): 

Aí eu organizei uma Colheita Poética, foi a primeira coisa que eu organizei, 

foi uma Colheita Poética na faculdade, só organizei pra participar, a idéia 

era ir passando na universidade todinha pedindo uma poesia do pessoal. Lá 

na Economia, na Estatística, foi engraçado... 

A apropriação de saberes se mostra através de uma (re)interpretação de conhecimentos, à 

luz das vivências particulares de cada um, numa experiência de leitura que está para além 

do entendimento do significado superficial dos textos, mas sim na própria vivência desse 

sentido (cf. LARROSA, 1998). As leituras relativas aos princípios libertários e à auto-

gestão, feitas durante a graduação, revelam muito dessa experiência na formação de 

Amanay Parangaba como fanzineiro, conforme apontei no tópico sobre o posicionamento 

de culto à vida do grupo, por exemplo. 

Além do mais, os muitos recursos utilizados para o posicionamento de apelo ao riso 

(metáforas, condensações, paródias etc.) também podem indicar esse ser sendo criação.
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Fazer poesia e mobilizar os inúmeros recursos poéticos possíveis é um gesto de criação e 

não cabe aqui discutir seu valor estético, mas sim ressaltar sua potência plástica. 

Nesse sentido, um texto que pode ser citado é “A pedra filosofal”, publicado no Sarrabuio

de Tertúlia de número 2. Acredito que esse texto demonstra mais do que uma 

intertextualidade implícita – evidencia a potencialidade de criação que o contexto de 

vivência coletiva daqueles indivíduos possibilita: 

Surgiu uma pedra gigante 
E ninguém conseguia explicar 
Uma pedra tão grande  
Como alguém poderia carregar? 
Mesmo assim ela estava lá 
Era uma pedra meio amarelada 
E sobre a sua origem 
Ninguém sabia nada 
Eis que surge a primeira 
explicação 
Um bêbado levantando-se do chão 
Afirma que a pedra no meio da rua 
Caíra foi da lua 
– Um milagre! 
Grita o padre 
Logo, afirma a senhora crente: 
- A pedra é um sinal divino 
Veio para mudar o destino 
De toda nossa gente 
O homem criou tanta coisa 
Carros, casas e estradas 
Mas esqueceu da palavra sagrada 
A pedra é uma mensagem de Deus 
Surge outra explicação 
Um homem com um aparelho 
esquisito 
Afirma que a pedra é um 
meteorito 
Um pedaço de cometa 
Que passara próximo ao nosso 
planeta 
Respondeu outro senhor 
- Deve ter sido um disco voador 
Um motorista já sem paciência 
Exigindo uma providência  
Liga para as autoridades 
Avisando que no meio do caminho 
havia uma pedra 
Atrapalhando o trânsito na cidade 

A atendente diz que é normal 
E vai acionar a regional um 
senhor ligou e disse que 

Havia uma pedra no meio do 
caminho 
O engenheiro acostumado com a 
situação
Disse que iria para o local tratar da 
remoção 
Chegando lá, encontra uma 
multidão 
Beatas com velas na mãos 
Transeuntes abismados 
Moradores assustados 
E uma fila de carros parados 
E constata que 
Havia no meio do caminho uma 
pedra 
Então, surge o delegado 
E, após a pedra ter analisado 
Decide explodi-la 
A pedra se tornara uma ameaça 
Para aquela cidade tranqüila 
Mas os 200kg de dinamite 
Não resultaram em nada 
A pedra continuava ali, parada 
Grita uma mulher escandalosa 
- A pedra é milagrosa! 
O povo bate palmas 
Viva pedra santa 
E não adianta trazer um jamanta 
Para tentar removê-la 
Pois o povo está disposto a 
defendê-la 
Tentando justificar o ataque 
Afirma o delegado: 
- Mas isso é uma pedra de crack! 
O povo exaltado, a explicação 
rejeita 
Um grito mais alto ecoa 
E com pás, enxadas e picaretas 
Os malucos, num só instante 
Destroem a pedra gigante 
Afirmando – Essa é da boa! 
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Outro texto em que se pode ver essa forma de criação como forma de si que se faz pela 

reinvenção está publicado no PalavraDesordem de número 4: 

“Balbúrdia” 

Por que não canalizamos nossa revolta? 

Todos os espaços, assim como tudo que foi devastado por esse persistente 

defunto azucrianador de vidas, que é a sociedade capitalista, necessita ser 

reinventado. E se o que podemos oferecer para essa audaciosa e radical 

modificação está contido em Música, Poesia, Teatro, Dança, etc. que assim 

seja.

Traga o que você escreve, desenha, pinta, etc. O seu instrumento musical e 

principalmente sua indignação junto ao desejo de interação, e vamos tirar 

uma ofensiva onda, criativa, inovadora... 

Vai rolar: 

#Lançamento de zines: 

*PalavraDesordem 4* 

*Sarrabuio de Tertúlia* 

*Revista Pindaíba* 

#Exposição de materiais alternativos 

#Performance de tudo quanto é jeito 

# Muita orgia 

# - Aí, ta certo! 

Dia: todo dia é dia!! 

Local: Onde você quiser! 

Horário: A toda hora!!! 

Essa postura é também reverenciada por Raimundo Canibal, em seu depoimento. Indagado 

sobre o que mais lhe dá prazer no processo de criação de fanzines, explica: Deixar de ser 

um mero espectador e passar a ser um sujeito (RC – EE). E acrescenta, exaltando ainda 

mais uma atitude atrevida e ativa: 

Acredito que a romântica ação do beija-flor que leva em seu bico um 

pouco d’água para apagar o incêndio que devastava a floresta seja 

substituída pela mijada do macaco de ressaca (RC – EE). 

Não se trata mesmo de romantizar: se a escritura manifesta uma atitude “revolucionária” ou 

“subversiva” (porque parte de ritos ou posicionamentos às margens do oficial), isso 
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certamente não é seu privilégio. Foucault, aliás, já postulou que os “ilegalismos” têm seu 

papel no funcionamento geral das sociedades e somente uma ficção teórica poderia fazer 

crer que todos aderem totalmente às leis da sociedade (cf. POL-DROIT, 2006, p. 50). Mas 

o fato é que, como fruto de diferentes relações e embates, essa escritura manifesta o caráter 

criativo do poder, para além de sua faceta repressiva: como disse Foucault, o poder incita e 

sucita, tanto quanto proíbe (cf. POL-DROIT, 2006, p. 31). 

Esses indivíduos, portanto, constituídos em sujeitos que, pela experiência de convivência e 

de escritura, estão sendo errádicos e criação, no entorno da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Ceará, Campus do Benfica, nos primeiros anos de 2000, 

vivenciam uma experiência pedagógica de formação de si que confirma o que diz Larrosa 

(1994, p. 101): 

Ao mesmo tempo criadores e efeitos de relações de poder e saber; veículos 

e alvos (agentes autônomos e autômatos determinados) de discursos 

poderosos; reprimidos e produzidos por relações de poder – os seres 

humanos são também intersubjetivamente sujeitados pelo fato de que eles 

são governados externamente por outros e internamente por suas próprias 

consciências.

Nesse movimento se inscreve a escritura, efetivando-se como prática pedagógica que 

permite uma experiência de formação de si através da possibilidade de, no viés do 

fantástico cotidiano, vivenciar uma vida que é mais do que errante e criativa, é gloriosa de 

si, no mesmo sentido que se pode depreender da filosofia de vida de Nietzsche: marcada 

pelo pensamento de que a vida poderia ser uma experiência de quem busca conhecer – e 

não um dever, uma fatalidade, uma trapaça (...) A vida como meio de conhecimento 

(NIETZSCHE, 2005, p. 215). São indivíduos que reivindicam para si também a autoria da 

sua própria formação, com a realização de seus fanzines e sua revista, como quem afirma: 

Quero criar para mim meu próprio sol (NIETZSCHE, 2005, p. 214). 
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6. POR UMA CONCLUSÃO INCONCLUSA 

Após descrever os posicionamentos discursivos, os ritos genéticos e as formas de si 

observados em tal escritura, uma última pergunta nesta tese se apresenta: como a Educação, 

em seus discursos dominantes e dispositivos didáticos mais recorrentes, atravessados por 

seus valores e códigos morais, seria afetada por eles?  

Certamente, há discursos – predominantes – da Educação que não apreciariam muito essa 

experiência e tenderiam a vê-la distorcidamente: Rir do outro? Elogiar a embriaguez? 

Manifestar a crueldade? Viver hedonicamente o aqui e o agora? Vivenciar a indisciplina e a 

boemia? Criar pelo erro? Em que currículo escolar esses posicionamentos, ritos e formas de 

si seriam tomados como conteúdos procedimentais e atitudinais a serem ensinados? Em que 

política educacional seriam tomados como pressupostos para metas a serem atingidas?  

A resposta será evidente. É por isso que as indagações podem ser outras que não orientadas 

por uma concepção “salvadora” de Educação. Porque, tal como Maffesoli, acredito que é 

mais interessante ver o mundo como é, não como deveria ser (MAFFESOLI, 2005a, 180). 

Esta tese, assim, não se filia a um discurso vigente sobre Educação que a concebe como 

resposta sobre como “educar/salvar” o mundo. Não mesmo. Como diria Raul Seixas, o

messias ainda não chegou. Interessa-me, pois, questionar: o que essa experiência de 

escritura teria a dizer à Educação? 

De forma sistemática, a tese sobre essa escritura permite refletir alguns pontos de destaque. 

Vejamos: 

Após o capítulo de introdução, no capítulo 2 tracei uma relação entre as práticas de escrita 

de fanzines e revistas alternativas, o contexto da pós-modernidade e o conceito de 

dionisíaco em Nietzsche, bem como sua retomada em Maffesoli. O debate sobre a pós-

modernidade traz à tona o questionamento do estatuto da ciência e de conceitos e categorias 

de análise próprios da modernidade, como, por exemplo, a noção de sujeito.  Com esse 

outro olhar, o sujeito compreende-se como marcado pela inconclusão (impermanente, pois 

condicionado e estratégico, sempre em formação e sucetível diante da experiência). 
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No capítulo 3 e 4, utilizando o suporte teórico e metodológico de Maingueneau, descrevi os 

ritos genéticos e os posicionamentos discursivos assumidos pelo grupo em sua escritura, os 

quais estariam associados ao mito de Dioniso – o sucumbir prazeroso à quebra da 

individualidade pela vivência coletiva, marcada pela presença da embriaguez, do riso e da 

crueldade numa manifestação artística. Tentei mostrar como não é possível abstrair essas 

duas categorias – ritos genéticos e posicionamentos discursivos – uma da outra, o que  

implica também que haja necessariamente uma relação de condição entre elas. Isto se 

sustenta no próprio princípio de errância, associado ao mito de Dioniso e à sua revitalização 

no cenário pós-moderno. Assim, as formas de invenção de si dessa escritura mostram que, 

se seus ritos genéticos implicam boemia e indisciplina, não significa que em seus 

posicionamentos discursivos regulares – culto à vida do grupo, apelo ao riso, elogio à 

embriaguez e crueldade à vista – os sujeitos se constituam em identidades unívocas e 

certeiras, demonstrando identificações errádicas e plurais, pontentes e desejantes, mas não 

isentas de vulnerabilidade.  

No capítulo 5, ao esboçar uma relação entre ética e estética, analisei as formas de si que 

giram em torno da escritura e que também reatualizam a figura de Dioniso, para o que me 

apoiei em Foucault e Larrosa. Através de elementos diversos – as funções de autoria, os 

cuidados de si e as concepções que têm de si e de sua escrita – o dionisíaco se manifesta 

nas formas errantes e “erradas” com que os sujeitos deslizam com sua escrita, bem como 

nas formas de criação que se realizam em seus modos de fazer e na sua apropriação de 

saberes. 

Assim, o diálogo entre o que a escritura me permitiu interpretar e o que propõem alguns 

autores – Nietzsche, Maffesoli, Foucault, Maingueneau, Larrosa – me faz crer que essa 

escritura pode ser relevante para dar continuidade ao movimento de pensar e repensar os 

discursos da Educação.  

Então, se com os conceitos de dionisíaco enfatiza-se a errância e a pluralidade de uma

filosofia da vida, posso ousar dizer que a escritura aqui abordada, com seus ritos genéticos,

posicionamentos discursivos e constituições errádicas e criativas de si, com toda a 
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experiência na qual se fez, faz valer uma pedagogia da vida, ou melhor, uma vida sem 

pedagogia.

Uma pedagogia que não só reconhece, mas valoriza a lição de que os espaços de 

aprendizagem significativa e letramento não se restringem à sala de aula; uma pedagogia 

que reafirma que os indivíduos envolvidos nesses processos também não se restringem aos 

lugares de “mestre” e “aprendiz”; uma pedagogia que celebra a errância e a pluralidade das 

funções de autor e subjetividade envolvidas na escrita; uma pedagogia para a qual o 

desenvolvimento da escrita está radicalmente ligado à leitura e à própria vivência do que se 

lê e do que se escreve; uma pedagogia que trata a leitura e a escrita como 

fundamentalmente ligadas às dimensões do prazer e dos afetos; uma pedagogia em que o 

cotidiano tem importância fundamental na fluição-fruição da escrita e leitura; uma 

pedagogia que reconhece os condicionamentos estruturais, as relações de poder e as agruras 

da existência; uma pedagogia que bebe na fonte do acaso e da espontaneidade, da 

transitoriedade e da potência artística; uma pedagogia, enfim, que prima pela experiência 

da plena vivência.

Seria (im)possível tal pedagogia? 

Talvez, fazendo minhas as palavras de Possenti (2009b), e abrindo possibilidades para se 

fazer o impossível, ousaríamos outras formas de conceber o fazer pedagógico em relação à 

escrita. Teria lugar, aí, uma atitude de...  

...desescolarizar em boa medida a escola, em reorganizar as atividades 

segundo critérios de relevância, com prioridade absoluta para as atividades 

de escrita. Qualquer professor poderá descobrir um dia que é muito mais 

fácil trabalhar a escrita a partir dos textos dos alunos, especialmente 

quando eles contêm sangue, suor e lágrimas... (POSSENTI, 2009b, p. 101). 

Mas, como já aludi antes, trata-se de não propor agendas, programas, fórmulas de como 

fazer multiplicar (ou disciplinarizar?) as práticas significativas de escrita.  

Gostaria, antes, de encerrar relembrando a pergunta que me perseguiu durante toda a escrita 

desta tese e que ainda me inquieta: como realizar a escrita do meu objeto, a prática 
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pedagógica implicada numa experiência de escrita, tentando, simultaneamente, manter sua 

vitalidade e garantir meu afastamento? Sim, porque, por mais que o corte “sujeito” versus

“objeto” de pesquisa me pareça uma ficção epistemológica, a Academia não deixa de exigi-

lo. Como, então, garantir meu distanciamento? 

Folheando alguns zines e a revista, percebo. Tantas coisas há para dizer. Aí sim me sinto 

uma estranha. Distante, mesmo tão próxima. E assumo meu tom pessoal. Não nego as 

falhas e as lacunas deste texto, que poderia ser muito mais. Poderia abordar elementos que 

me vieram ao olhar e à mente, em situações fortuitas e diversas, que não me atrevi a 

abordar: a discussão sobre a questão do estilo e sua relação com os diferentes exercícios de 

autoria; a presença de Eros nesse cortejo dionisíaco, desdobrando, a partir daí, o romance 

(que “não é proibido”, segundo um dos muitos poemas-coletivos do grupo) e os usos da 

sexualidade; a presença das mulheres – as ninfas e musas do Bosque – nessa autoria 

dionisíaca, de narradoras, leitoras, espectadoras ou inspiradoras; a questão, que muito 

lamento por não ter abordado, do que talvez se possa chamar socioleto do grupo, com suas 

gírias, jogos de palavras, invenções lexicais e demais especificidades linguageiras. 

Creio, também, que ficou suficientemente clara a influência da escrita zínica69 na minha 

tese, já que ela se apresenta enfaticamente como uma colagem de modalidades e gêneros. 

Quero, assim, assumir a intencionalidade por trás da ênfase na mistura entre o verbal e o 

não-verbal, entre o formal e o informal, na mescla intensa de citações, elaborações 

pessoais, trechos de entrevistas, pedaços de conversas, fragmentos dos fanzines e da revista, 

notas de rodapé, legendas, anexos etc. Para o bem e para o mal, trata-se de uma escolha 

para justamente mostrar como eu, sujeito de pesquisa e de experiência, afeto-me pelo meu 

objeto e assim afetada me constituo, a mim e a este texto.  

Esta pesquisa, portanto, assume-se, em sua elaboração e escrita, também como uma prática 

cultural própria da pós-modernidade, pela ênfase que quer conferir, em sua forma, às 

noções de caos e descontinuidade. Sem falar na atenção que dá à vivência intensa das 

fluidas agregações tribais, das práticas e conhecimentos locais, do imperativo das 

69 Tal como se refere Lima (2007) à escrita de fanzines. 
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experiências de linguagem com os meios de comunicação, da renovação de elementos 

arcaicos no contemporâneo.  

E se, assim como falou Zaratustra, o homem é uma corda sobre o abismo (NIETZSCHE, 

2001, p. 27), ou seja, se, tal como os fanzines, os grupos sociais e as práticas de escrita 

entrevistos aqui neste trabalho, humano é o que está em permanente estado de tensão, que 

as pedagogias possam, tal como a experiência significativa e potente de aprendizagem que 

a escritura manifesta, deslizar no sentido que se dirige a favor da vida.

Para concluir, ressaltando a inconclusão de tudo, gostaria de registrar, ao momento de 

finalização da escrita desta tese, um certo rumor que se estabelece entre os indivíduos do 

grupo. Motivo: o lançamento da Revista Pindaíba na sua segunda edição. E-mails foram 

trocados e reuniões realizadas. Ânimos exaltados e atividades mobilizadas, como, por 

exemplo, a venda de bônus para arrecadar fundos e financiar a revista. 

Figura 28: Bônus colocados à venda para arrecadar verbas para a edição do segundo número da Revista
Pindaíba. Detalhe: o número 11 equivale a 1+1. 

Por que lançar uma segunda edição? Por que dar continuidade a essa escrita, que já não é 

necessariamente a mesma? Dar voz às suas vontades de potência plástica? Viver mais uma 

vez um instante eterno? Vivenciar mais uma vez uma subjetividade errádica e criadora? 

Manter a chama dionisíaca?  

Aí já é outra história, talvez tema para outra tese. Esta se encerra aqui. E quem quiser que 

conte outra. 
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ANEXO 1: Um dos boletins do Comitê Pró-Tombamento das Árvores do Benfica, que reuniu algumas das 
pessoas envolvidas na escritura abordada, já no ano de 2006, numa das últimas “atividades” do Bosque. 
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ANEXO 2: Folheto de divulgação de seminário sobre fanzines, realizado no Dragão do Mar, no ano de 2007. 
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ANEXO 3a: Capa e contra-capa do catálogo de exposição de fanzines ocorrida no MAUC, no Benfica, no 
ano de 1996. 
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ANEXO 3b: Capa da revista alternativa Demolição, que circulou pelo Benfica na década de 1990. 
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ANEXO 4: Alguns dos fanzines e revistas alternativas que circularam pelo Benfica e entorno, nas décadas de 
1990 e 2000: Biscoito com Champanhe; ZineClub; Allien-Ação; Corda Bit; Rosa; O maio em que a França 

parou; ToraZine; Esputo; Sexoxes; Os donos da verdade; Afinidades Eletivas.
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ANEXO 5: Capa do livro Encontos & Desencontos, publicado em 2007 pelo edital de artes da Prefeitura de 
Fortaleza, reunindo alguns dos autores da escritura aqui abordada. 
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ANEXO 6: Ofício 250/00, assinado pelo então diretor da FACED/UFC, autorizando a empresa terceirizada 
encarregada da segurança – SERVAL – “a retirar dos ambientes internos e externos da FACED o senhor 

Francisco Gonçalves Cavalcante”, em 4 de dezembro de2000. 


