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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se desenha entre o universo das cartas e dos zines a partir da 

análise de correspondências de zineiros endereçadas ao zine-catálogo 

Esputinique, produzido em Fortaleza entre 2002 e 2005. Interessa-nos 

entender os modos de subjetivação construídos entre um grupo de 

correspondentes-zineiros que se organizavam em torno de encontros 

permeando a escrita das cartas com elementos de construção literária, afetiva 

e artística. Tais cartas se referem aos encontros, ao sentido de pertença à 

rede, à criação, às experiências enquanto estas acontecem e podem ser lidas 

como um diário de campo coletivo e compartilhado, construído aos poucos e de 

forma bastante fragmentada. São registros físicos da existência da rede, além 

de uma das formas através das quais a rede é tecida. Buscar entrelaçamentos 

entre os dois universos é deparar-se com zonas híbridas entre público e 

privado, modos de criação, diferentes temporalidades, arte e comunicação.  

 

Palavras-chave: zines, cartas, escritas de si, rede, temporalidades. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is outlined between the zines and letters universes, starting from 

the analysis of the zinesters´ correspondence sent to the zine-catalogue 

Esputinique, made in Fortaleza from 2002 to 2005. We are interested in 

understanding the modes of being constructed among a group of zinesters-

correspondents which organized themselves around meetings permeating the 

writing of letters with artistic, affective and literary construction elements. Such 

letters referred to the meetings, to the sense of belonging to the net, to creation, 

to experiences while they happen and can be read as a collective and shared 

field diary, slowly built and in a very fragmented way. They are physical 

registers of the existence of the net, and beyond, one of the ways through which 

it is weaved. To look for entanglements between these two universes is to face 

hybrid zones between public and private, ways of creation, multiple 

temporalities, art and communication. 

 

Key-words: zines, letters, self writing, net, temporalities. 
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INTRODUÇÃO e uma digressão pelos caminhos do Labirinto 

 

Longe dos olhos e das mãos, as cartas descansam. Os zines também. 

Dentro de caixas, pastas, envelopes ou gavetas, cartas e zines adormecidos 

repousam nos quartos de pessoas de vários bairros, em muitas cidades e 

também nos países mais distantes. 

Mas basta um gesto, um toque, e tudo se move outra vez.  

Esta dissertação busca um ângulo novo para vislumbrar o multiverso dos 

zineiros: ver pelas cartas. Não como um exercício de clarividência em que se 

repete a máxima de que “as cartas não mentem jamais”. Ao invés, como uma 

série de fragmentos que formam um caleidoscópio de subjetividades e 

temporalidades cujo movimento é disparado pelo toque. 

Gilles Deleuze (1992) nos conta que o método de Michael Foucault 

sempre se contrapôs aos métodos de representação. “Jamais interprete, 

experimente...” (DELEUZE, 1992, p. 114). É possível tomar esta dissertação 

também como uma carta-convite. Em vez de buscar interpretações, receba 

como um convite à experiência, seja pelo toque, pela leitura, ou por ações que 

dela podem se desdobrar em escritas de si: uma carta, um zine, um diário. Algo 

que comporte o desejo de escrita, de conversa e de silêncio ao mesmo tempo. 

E que transborde. 

A decisão de fazer um mestrado veio quando estive longe de casa, 

além-mar. Lá também escrevi cartas e zines e ao fazê-lo, percebi que, não 

importasse que chão estivesse sob meus pés, o ato de escrever me 

transportava a um lugar bom de estar. Um lugar onde me re-conheço 

continuamente. Intrigou-me essa sensação, guardei-a comigo. Após tantos 

anos de vivência misturando criação, trabalho e estudo sobre/com/de zines, 

levei alguns meses para decidir o enfoque do projeto de pesquisa para o 

mestrado. Na monografia de conclusão do curso de graduação em Letras, 

escrevi sobre o corpo como norteador da narrativa em uma das obras de D.H. 

Lawrence. Na especialização em Arte-Educação, tratei de como os universos 

do zineiro e do professor podem se mesclar em espaços de oficinas de zine. 
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Por onde ir, então? Qual caminho poderia unir a palavra escrita, os corpos, os 

mundos, os sentidos? A ideia inicial tinha como uma das palavras-chave 

“mensageiro” e foi partilhada, trabalhada, pensada, reverberada em outras 

ideias desde a escrita do projeto com a professora Deisimer Gorczevski, que 

tornou-se minha orientadora após a aprovação. Muito nos interessa observar 

como as pessoas se comunicam através da palavra escrita, consigo mesmas e 

com os outros.  

Chegamos então a um projeto que já tinha as cartas dos zineiros como 

torre de observação de territórios existenciais (GUATTARI; ROLNIK, 1996) que 

se relacionam e continuamente se reorganizam desde que se aproximaram, há 

mais de uma década, na cidade de Fortaleza. Tal escolha deu-se em 

concomitância com a retomada dos planos para a criação da Zineteca de 

Fortaleza, assim como de encontros regulares de planejamento, criação e 

difusão de zines e estratégias de ação.  

Como corpus da pesquisa temos um lote de cartas de um grupo de 

zineiros de Fortaleza enviadas ao zine-catálogo Esputinique, que produzi entre 

2002 e 2005. Além de serem traços da existência da rede, a correspondência é 

uma das formas pelas quais a rede é tecida desde então. Porém, o objeto da 

pesquisa trata-se do que acontece entre os zineiros, ou seja, da rede em si.  

Neste contexto, o objetivo geral é analisar como os processos 

comunicacionais implicados na correspondência física entre zineiros 

incidem nas estratégias de singularização do fazer fanzine. Dentre os 

objetivos específicos, pergunto: como essa rede de comunicação foi 

configurada e configuradora de subjetividades a partir da experimentação 

da escrita em forma de cartas? 

Ao longo do mestrado fui apresentada a diversos teóricos, dentro e fora 

de sala, fosse pelo programa ou por estudos de colegas. Encantei-me com 

muitos e alguns deles, como Foucault e os esquizoanalistas-filósofos Deleuze e 

Guatarri, despertaram em mim uma atenção especial. Os três ajudaram a 

construir uma base teórica rizomática em que a micropolítica e a escrita de si 

como resistência são algumas das luzes sob as quais esta dissertação se 

desenvolve.  
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Em 2002, pela primeira vez ouvi falar o termo “rizoma”. Veio com um 

sorriso, num comentário do fotógrafo Paulo Amoreira, enquanto 

conversávamos em grupo sobre como seriam articuladas as ações do Mídia 

Tática e do Zine-se1 de fevereiro, que aconteceu no Espaço Cultural do então 

Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), hoje Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).  

- Então vai acontecer tudo interligado, assim num 

tudoaomesmotempoeagora? 

- Isso. Como num rizoma. – e sorriu. 

Em Mil Platôs, Deleuze e Guattari (1997) desmontam a ideia de livro ao 

sugerir uma estrutura rizomática, através de platôs que se comunicam uns com 

os outros através de microfendas, como num cérebro. A afinidade entre a 

forma de operar proposta por ambos e a adotada por zineiros é intensa: 

Escrevemos este livro como um rizoma. Compusemo-los com platôs. 
Demos a ele uma forma circular, mas isto foi feito para rir. Cada 
manhã levantávamos e cada um de nós perguntava-se que platôs iria 
pegar, escrevendo cinco linhas aqui, dez linhas alhures. Tivemos 
experiências alucinatórias, vimos linhas, como fileiras de 
formiguinhas, abandonar um platô para ir a um outro. Fizemos 
círculos de convergência. Cada platô pode ser lido em qualquer 
posição e posto em relação com qualquer outro (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p.33). 

 

Assim como uma carta/mapa, esta dissertação apresenta-se como parte 

de um rizoma em pulsação. Os platôs são ideias que podem ser lidas feito 

rotas sugeridas de pensamento e narrativa. Para fins práticos, serão 

apresentados em quatro partes. A primeira parte (em que esta introdução se 

inclui) apresenta-se como Cartas aos Navegantes, com o objetivo de 

guarnecer o leitor a uma viagem pelo rizoma zineiro, especificamente no 

contexto de Fortaleza, entre 2002 e 2005. Apresento então a segunda parte 

desta introdução, que é uma digressão envolvendo cartas, experiências de 

agenciamento (GUATTARI; ROLNIK, 1996) e o espaço público da cidade nas 

                                                           
1
 O Zine-se é um encontro de troca, venda e distribuição de fanzines que acontece desde 2002 

em Fortaleza. O Mídia Tática Brasil foi um evento composto por intervenções urbanas 
concomitantes em diversas cidades. Foi no evento de avaliação, em que também houve uma 
exposição de zines na Casa das Rosas, em São Paulo, que Denise Lourenço (2006) encontrou 
diversos zines analisados em sua dissertação, entre eles, os de Fortaleza, que haviam sido 
lançados no Zine-se e depois levados para lá por Paulo Amoreira.  
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práticas dos jovens do grupo Internos do Pátio. Em seguida, ao tratar de zines, 

esboçamos um estado da arte de estudos acadêmicos em Fortaleza, no Brasil 

e no mundo. Mesmo que ainda poucos, multiplicam-se e formam uma rede de 

saberes para a qual esta dissertação voltou-se e voltará. Como última carta aos 

navegantes, preparando-os para o porvir, apresentamos agenciamentos 

diversos em forma de objetos e práticas mescladas entre si, vividas pelo grupo 

de zineiros pesquisado ao longo dos anos, tais como os zines Missiva e 

Esputinique; as oficinas Yoyô; o Zine-se; a organização não-governamental 

ZINCO, o Seminário Cabeças de Papel e a Zineteca de Fortaleza. 

No segundo momento parto em busca de correspondentes diversos 

para pensar experiências de comunicação e criação em rede que se 

desenvolvem em zonas híbridas. Estamos explorando o espaço entre o público 

e privado, os modos de criação, diferentes temporalidades, arte e 

comunicação. Foi fundamental entrelaçar teorias e adaptar análises de campos 

diferentes do conhecimento, tais como Comunicação, História, Filosofia e 

Antropologia, criando um aporte teórico transdisciplinar. Aqui os conceitos de 

rizoma (DELEUZE E GUATTARI), escrita de si (FOUCAULT), rede (CALLON), 

experiência (LAROSSA), duração (BERGSON), territórios e micropolítica 

(GUATTARI; ROLNIK) mesclam-se aos de antropólogos da escritura 

(FRANKAEL, DEMOLY) e aos de estudiosos do zine como invenção de si, 

formas de resistência e modo de vida (DUNCOMBE, POLETTI, PIEPMEIER).  

O terceiro momento foi escrito durante e após a abertura das caixas de 

cartas. Compõe-se pela apresentação do que nomeamos de carta-grafia – 

método que se cria enquanto acontece. Em seguida apresento o grupo de 

zineiros-correspondentes, chamados de intercessores e teremos então a 

análise dos trechos das correspondências, as cartas-bombas-caseiras cujos 

ecos norteiam nossos deslocamentos pelo rizoma zineiro. 

No quarto momento indicamos algumas inconclusões desta pesquisa, 

pois, assim como uma grande carta de marear, que mostra os principais 

acidentes de uma costa, sinalizaremos alguns achados (e perdidos!). Ou como 

uma carta (seja ela mapa ou correspondência), que possui sempre um antes e 

um depois, nunca inscritos em seu corpo, mas que se interligam em pontos, em 
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nós da rede, dispostos dentro e fora daquele contexto. Indo além, a 

inconclusão tem o caráter de apontar a futuros navegantes-pesquisadores 

outros possíveis nortes. 

(14:20) 

Ao buscar uma forma de iniciar a abordagem às cartas e também tratar 

de temporalidade e experiência, parto de um episódio envolvendo um grupo de 

jovens de Fortaleza criado por volta de 1994 e que se chamou Internos do 

Pátio.  O Pátio que nomeia o grupo é o pátio interno do Centro de 

Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), no bairro Benfica, 

espaço de encontro e convivência de alunos de vários cursos, como 

Comunicação, História, Filosofia, Psicologia.   

Reencontrei os Internos do Pátio de duas formas. Uma foi depois da 

mudança, nas caixas de livros que vieram da casa de minha mãe. Lá estava o 

Cartas do Pátio, livro de 1994, escrito por dezesseis amigos. Conheci os textos 

desse grupo nas filas do cinema de arte, em 1996, quando fui parte do público 

que recebeu em mãos um dos Prontuários. Eram folhas coloridas, de 

gramatura maior que o usual, com cerca de 20 cm x 10 cm, ou seja, pareciam 

um marcador de texto, poderiam funcionar como, mas não eram. Batizados de 

Prontuários era naquelas publicações de folhas avulsas que circulavam os 

textos poéticos dos Internos do Pátio. Não sei onde foram parar meus 

Prontuários, mas sei como encontrá-los em minha memória.   

Logo quis saber mais. Recebi o convite para o lançamento do livro de 

cartas e lá fui com uma amiga, tão curiosa e cheia de tempo livre quanto eu. 

Em uma livraria de shopping vimos como eles conversavam em roda e liam as 

cartas publicadas no livro enquanto contavam como foi (ou era) fazer parte dos 

Internos. Lembro a surpresa do Fabiano dos Santos, do Eduardo Loureiro e da 

Andréa Bindá em nos rever, nos acolher e nos apresentar aos outros. Não 

havia muita gente além do grupo em si e éramos mais jovens e menos 

enturmadas. Comprei o livro, trouxe pra casa, li, achei lindo como tudo o que 

eles faziam e vieram a fazer depois de adultos formados. 

(14:50) 
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Sobre a escrita de cartas, a pesquisadora Ângela de Castro Gomes 

(2004) afirma tratar-se de uma prática eminentemente relacional e, no caso das 

cartas pessoais, como as que compõem essa pesquisa, um espaço de 

sociabilidade privilegiado para o estreitamento (ou o rompimento) de vínculos 

entre indivíduos e grupos. 

Trata-se de um discurso geralmente marcado pelo cuidado no 
estabelecimento das relações pessoais. Ele pode combinar com 
grande facilidade o que vem do cotidiano/ordinário com o que vem do 
maravilhoso/extraordinário. De toda forma é um espaço preferencial 
para a construção de redes e vínculos que possibilitam a conquista e 
a manutenção de posições sociais, profissionais e afetivas (GOMES, 
2004, p.21). 

 

Ao ler o livro de cartas dos Internos do Pátio, a sensação era um misto 

de prazer voyeur, familiaridade e extrema curiosidade. Instigante imaginar um 

grupo que propôs a troca de cartas entre si e depois uma publicação, abrindo 

essas cartas para desconhecidos. A familiaridade existia pelo prazer de 

acompanhar, mesmo que apenas naquelas linhas, cotidianos e descobertas 

permeadas pela leitura e pela escrita, fosse de poemas, narrativas ou músicas 

que compunham essas cartas. O prazer voyeur era o de poder saber mais 

deles estando em minha própria casa, desfrutando do deslocamento temporal-

espacial que a leitura permite. Enquanto lia, era possível senti-los bem 

próximos. Michel Foucault (1992), ao analisar o que chamou de escritas de si e 

que abordaremos adiante, fala dessa característica da carta: 

A carta faz o escritor “presente” àquele a quem se dirige. E presente 
não apenas pelas informações que lhe dá acerca de sua vida, das 
suas atividades, de seus sucessos e fracassos, das suas venturas ou 
infortúnios; presente de uma espécie de presença imediata e quase 
física (FOUCAULT, 1992, p.150). 

 

As cartas que li foram transcritas e formatadas em livro, mas ainda 

assim a linguagem informal e seu contexto me traziam essa sensação de 

proximidade. Seis meses depois da mudança e do reencontro com o livro de 

cartas, pesquisando trabalhos acadêmicos de caráter experimental na 

biblioteca da UFC, eis que me deparo com a tese de doutorado dos três, 

Fabiano, Andréa, Eduardo e mais um amigo. Foi a primeira tese coletiva do 

Brasil, escrita em cinco partes, uma de múltipla autoria seguida por uma parte 

de cada autor, todos alunos do programa de pós-graduação em Educação. 
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Como parte do método de pesquisa uma grande exposição coletiva chamada 

Labirinto: me encontro nas coisas perdidas do mundo2 foi montada no Museu 

de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC), em 2004. Tive o privilégio 

de visitar e literalmente me perder lá dentro, no imenso labirinto que era a 

metáfora materializada da busca pelo conhecimento de si e do mundo, tema da 

tese. 

 

Figura 1. Um guizo e riscos de giz de cera marcavam passagens pela exposição Labirinto, no MAUC, em 2004. 

(16:00) 

Pode-se notar que até agora tenho pontuado momentos em diversas 

datas passadas, recentes ou não. Ao mencionar 1996, 2004, meses atrás 

deste momento e agora, uma avalanche de lembranças relacionadas não só 

aos Internos do Pátio vêm à tona.  Há outras. Mas antes, é preciso explorar um 

pouco o conceito de lembrança, memória e tempo.  

Henri Bergson (1990) desfaz a visão moderna sobre a memória ao 

propor o corpo humano como um condutor que conecta o mundo exterior e 

seus estímulos ao complexo interior de cada um. Assim, o passado sobrevive 

em nós através de mecanismos motores e de lembranças independentes. O 

filósofo identifica dois tipos bem distintos de memória. A primeira seria uma 

memória aprendida e repetida a ponto de tornar-se impessoal, estranha a nós, 

próxima ao hábito e ao automatismo. A outra memória é espontânea, 

                                                           
2
 É possível conhecer o processo e alguns desdobramentos no site: http://www.patio.com.br/. 

Nele está disponibilizada a tese coletiva de doutorado, o projeto Labirinto.   

http://www.patio.com.br/
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imprevisível e incontrolável. Segundo Bergson (1990), a consciência nos revela 

uma profunda diferença entre esses dois tipos de lembrança, uma diferença de 

natureza. Enquanto a primeira está mais ligada à representação, a segunda 

exige uma relação determinada com o tempo e está ligada à ação e à 

imaginação, sendo considerada a memória por excelência. 

Para realizar esta pesquisa um dos passos fundamentais foi a busca, 

abertura e releitura de toda a correspondência enviada a mim enquanto editora 

do zine Esputinique entre 2002 e 2005. Este momento inicial desencadeou uma 

série de lembranças ligadas à memória espontânea e inevitável a qual Bergson 

(1990) se refere, o que traz também reflexões acerca do meu grau de 

implicação nesta pesquisa. Como assumir o papel de pesquisadora diante de 

objetos tão íntimos? Foi necessário encontrar um caminho que não dissociasse 

a produção de subjetividade da produção científica. E assim, o percurso de 

invenção desta dissertação é também o percurso de invenção de uma 

pesquisadora. Enquanto começava a lidar com tais questões tentava manter o 

foco direcionado ao objetivo da pesquisa e criar algum tipo de categorização 

para a delimitação e organização do corpus.  

O livro Cartas do Pátio e a tese Labirinto transformaram-se em faróis na 

primeira fase dessa escrita, o que trouxe de volta as ideias de Jorge Larossa 

Bondía (2002). Após ter tido contato com alguns de seus textos no curso de 

mestrado, o reencontrei citado na tese de doutorado dos Internos. O autor 

escreve que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca.”(2002, p.21)3 Fui 

então tocada pelas experiências desses três Internos do Pátio diversas vezes e 

era sempre uma relação de afeto sem convivência, mas com extrema 

afinidade. A cada encontro – casuais e preciosos - nossas conversas tinham 

como tema a escrita, leitura, pessoas, nossa cidade e a combinação entre tudo. 

Os atravessamentos se multiplicavam. É também este tipo de afetividade tão 

ancorada na linguagem, mais do que na convivência frequente, que identifico 

entre os zineiros que fazem parte dessa pesquisa. Trata-se de entre-laços de 

                                                           
3
 E, para minha surpresa, Fabiano, Andréa e Eduardo também foram tocados pelas ideias de 

Larossa, pois este esteve presente na banca de defesa da tese. 
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amizade que Deleuze menciona no Abecedário, filme/entrevista feito por Claire 

Parnet: 

Por que se é amigo de alguém? Para mim, é uma questão de 
percepção. Não o fato de ter ideias em comum. O que quer dizer "ter 
coisas em comum com alguém"? Vou dizer banalidades, mas é se 
entender sem precisar explicar. Não é a partir de ideias em comum, 
mas de uma linguagem em comum, ou de uma pré-linguagem em 
comum. Há pessoas sobre as quais posso afirmar que não entendo 
nada do que dizem, mesmo coisas simples como: "Passe-me o sal". 
Não consigo entender. E há pessoas que me falam de um assunto 
totalmente abstrato, sobre o qual posso não concordar, mas entendo 
tudo o que dizem. Quer dizer que tenho algo a dizer-lhes e elas a 
mim. E não é pela comunhão de ideias. Há um mistério aí. Há uma 
base indeterminada... É verdade que há um grande mistério no fato 
de se ter algo a dizer a alguém, de se entender mesmo sem 
comunhão de ideias, sem que se precise estar sempre voltando ao 

assunto.  [...] Alguém emite signos e gente os recebe ou não. Acho 

que todas as amizades têm esta base: ser sensível aos signos 
emitidos por alguém. A partir daí, pode-se passar horas com alguém 
sem dizer uma palavra ou, de preferência, dizendo coisas totalmente 
insignificantes. Em geral, dizendo coisas... A amizade é cômica

4
. 

 

(18:19) 

O livro Cartas do Pátio foi a primeira coletânea de cartas que li, numa 

época em que escrever cartas já era uma das formas de comunicação mais 

prazerosas para mim. Os Internos foram além, publicando-se não só no livro, 

mas primeiramente nos Prontuários e os espalhando cidade adentro, nas mãos 

de estranhos, em ações por Fortaleza. A experiência coletiva aliada à escrita e 

aos espaços públicos, à interação direta com o outro me impressionaram 

desde então. Não havia espetáculo, busca por ideal estético, profissionalização 

ou renda. O que parecia unir os Internos do Pátio era uma vontade de 

comunicação e expressão que misturasse o público e o privado, o que fosse 

íntimo e o que fosse desconhecido, em se tratando de leitores ou modos de 

subjetivação (FOUCAULT, 2004). Eles criavam espaços de transbordamento 

de mensagens de cada um em diversos planos: de si para si, de si para o 

grupo e do grupo e de si mesmos para outros leitores. Noto que, mesmo sendo 

a escrita de si em flerte com a linguagem poética a forma escolhida para esse 

                                                           
4
 PARNET, Claire. L´Abécédaire de Gilles Deleuze. DVD7Vídeo. Produzido e Realizado por 

Pierre-André Boutang. Editions Montparnasse. 2004. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, 
Ministério da Educação. Tradução e Legendas: Raccord. 
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transbordamento, a comunicação parecia ser mais importante do que a 

literatura.  

(18:51) 

E se a escrita de si tem o potencial de tornar-se escrita de nós da rede 

através dos zines e das cartas? Há outros se debruçando neste tombadilho, há 

algum tempo, já, mirando as ondas de intensidade criativa e as linhas das rotas 

entre-cruzadas. 

 

Fortaleza, Cidade Solar, entre 2002 e 2mil e ZINCO. 

Algumas linhas sobre a cidade em que se desenrolam as linhas e 

entrelinhas dessa história. 

Em 2002, início do período de quatro anos coberto nesta pesquisa, Luís 

Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, foi eleito presidente do 

Brasil. No fim de 2004, em Fortaleza, após uma grande reviravolta no segundo 

turno, a cidade se alinhou ao partido do governo federal ao eleger uma mulher, 

mãe solteira, militante de movimentos sociais, professora universitária do curso 

de Comunicação Social da UFC. A primeira gestão de Luizianne Lins (que seria 

reeleita em 2008) foi marcada, entre muitos, por dois fatos que influenciaram o 

contexto da rede de zineiros em Fortaleza abordada nesta pesquisa.  

O primeiro foi a criação de novas diretrizes políticas para a área de 

cultura, educação e direitos humanos, diretrizes estas que abriram espaço para 

as iniciativas (algumas já existentes foram então consolidadas) relacionadas à 

comunicação popular, à educomunicação e ao reconhecimento de culturas 

juvenis e de minorias, assim como ao trabalho de instituições não-

governamentais. 

O segundo fato fundamental para compreender o contexto de 2005 

nesta pesquisa foi a composição do quadro de funcionários (em cargos 

comissionados ou terceirizados) que passaram a compor esta nova gestão da 

cidade, assim como seus parceiros diretos e apoiadores.  Muitas eram pessoas 

jovens e ligadas aos movimentos sociais, com mais idealismo e experiência em 
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ações locais de pequeno raio de alcance do que em gestão pública. Os zineiros 

não ficaram de fora deste novo contexto, pelo contrário, muitos viveram a 

possibilidade de contrapor macro e micropolíticas, especialmente após a 

criação da ONG ZINCO, dois meses depois da eleição de Luizianne Lins. 

Situando esses fatos no contexto sócio-cultural e político de Fortaleza, 

voltaremos alguns anos para ressaltar a criação de dois importantes 

equipamentos culturais: o Centro Cultural do Banco do Nordeste do Brasil 

(CCBNB) e o Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), 

inaugurados respectivamente em 1998 e 1999. Além da difusão de obras de 

diversas linguagens, tais espaços trouxeram em si a vocação para o flanar e o 

encontro.  Ambos situados em bairros de grande circulação na cidade – o 

Centro e a Praia de Iracema – oferecendo alguma segurança e conforto, com 

espaços de convivência para além da programação (saguões, jardins, 

bibliotecas e praças), tornaram-se rapidamente locais de passeio para muita 

gente e, assim sendo, de muitos encontros. Mais ainda, com o passar dos anos 

os dois passaram a fazer parte do mapa afetivo de muitos zineiros, 

entrecruzados por rotas de fruição de obras artísticas, eventuais sessões de 

estudo em suas bibliotecas ou cursos e palestras, trabalhos ou porque foram 

cenários de momentos amorosos. Quantos casais se aproximam, se formam 

ou se distanciam em equipamentos culturais?  

Então, quanto à delimitação espacial do objeto, nosso território será a 

cidade de Fortaleza, mas façamos uma consideração específica a respeito do 

bairro Benfica. Estrategicamente situado em meio a inúmeras linhas de 

transporte público que atravessam a cidade em cruz, nele encontramos uma 

gama de equipamentos públicos e privados5 que possibilitam uma mistura 

vertiginosa de seres urbanos no exercício pleno da vida boêmia, acadêmica, 

cultural e doméstica – pois às vezes a rua também é casa.  

                                                           
5
 Durante muito tempo era no Benfica que existia a loja Fanzine, em plena Avenida 13 de Maio. 

Nascida no centro da cidade como simples banca de revistas, cresceu, migrou e mudou de 
nome. Hoje se chama Cultura, vende gibis e revistas/livros usados e, ocasionalmente, zines.  
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Cada uma dessas rotinas traça rotas aos indivíduos, agrupando um 

determinado tipo de população flutuante que dividirá, mesmo que de 

passagem, aquele espaço e, dará vazão à comunicação urbana, caracterizada 

por Canevacci (1997) como um coro que canta com multiplicidade de vozes 

que se cruzam, relacionam-se, sobrepõem-se, isolam-se ou se contrastam. 

“Encontro” e “mistura” são palavras-chave pra entender o bairro Benfica e o 

que ele proporciona, já que se trata de um lugar verdadeiramente habitado de 

forma plural e pública. Numa breve experiência flanêur é possível testemunhar 

co-existências das mais diversas. Em 2001, um ano antes do primeiro Zine-se, 

o IFCE (então CEFET) promoveu mensalmente um evento cultural gratuito de 

grandes dimensões chamado Feira do Jeriquiti, em seu estacionamento. Pode-

se dizer que parte de seu público passou a frequentar os Zine-se e foi neste 

bairro que o evento ocorreu com mais frequência, em diferentes locais. Foi em 

um deles que chegou as minhas mãos um zine com o texto-poema: “Te vi da 

janela do ônibus. A cidade me pisca o olho.” (autor desconhecido, zine de 

2003).  

 

Figura 2. Praça da Gentilândia, no coração do bairro Benfica, pelo desenhista e zineiro Vítor Batista. 

 



28 
 

Ao despertar o olhar de explorador nos habitantes de uma cidade, o 

habitar transforma-se, ganha postura crítica e outro valor:  

Uma cidade se constitui também pelo conjunto de recordações que 
dela emergem assim que o nosso relacionamento com ela é 
restabelecido. O que faz com que a cidade se anime com nossas 
recordações. E que ela seja também agida por nós, que não somos 
unicamente espectadores urbanos, mas sim também atores que 
continuamente dialogamos com seus muros, com as calçadas de 
mosaicos ondulados, com uma seringueira que sobrevive com 
majestade monumental no meio de uma rua com uma perspectiva 
especial, um ângulo oblíquo, um romance que acabamos de ler. As 
memórias biográficas elaboram mapas urbanos invisíveis 
(CANEVACCI, 1997, p. 22). 

Os zines idem. 

 

O MISSIVA 

A experiência muitas vezes se inicia com o convite à experiência. E 

assim foi em 1999. Depois dos nove números do meu primeiro zine, o Fimzine, 

decidi mudar. Com uma tiragem de vinte e cinco exemplares, ele circulava 

entre amigos, cuja recepção era positiva e, com o tempo, previsível. Assim 

como na maioria dos zines da época (década de 90), meu endereço físico 

estava no zine, porém recebi poucas cartas. Quis me aventurar recebendo 

mais cartas, conhecendo mais gente, me arriscando a falar com estranhos6. 

Então mudei o conceito e forma de distribuição, bolei o Missiva, um zine em 

formato de carta aberta. O nome é um sinônimo para carta, porém mais comum 

na língua portuguesa do início do século XX. Logo todos nós, nascidos na 

década de 70 e 80, nos tornaríamos “pessoas do século passado” e era mais 

uma deixa para aproximar temporalidades.  

Fisicamente o zine tinha em geral três folhas soltas dobradas em duas 

partes para que coubesse no envelope retangular comprido. Após o primeiro 

número, seguia só pelo correio. Lembro que essa decisão de mudar a forma da 

distribuição veio por perceber que um objeto escrito parecia precisar de tempo 

e espaço especiais para ser apreciado. Notava que os zines distribuídos em 

festas e shows pela cidade muitas vezes acabavam pelas mesas ou no chão. 

                                                           
6
 “Falar com estranhos” tornou-se mais tarde um carimbo que funcionava e ainda funciona 

como um tipo de ex-libris aplicado aos meus zines e cartas. Voltarei a este tema. 
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Ou mesmo no lixo. As pessoas pareciam não notar que os zines não se 

tratavam apenas de jornalismo gonzo ou publicidade de ideias toscas. A forma 

de distribuição mascarava/obscurecia o conteúdo e objetivos do zine: algo para 

ser lido com atenção. A forma de distribuição não fazia do zine algo especial, 

pois ficava em pilhas sobre mesas ou era distribuído indefinidamente para 

quem entrasse no lugar do show. Ou seja: qualquer um podia pegar, e aqui a 

lógica do “é pra todo mundo” pode ser lida como “não é para ninguém 

especial”. Entre um número e outro as cartas-resposta se acumulavam até o 

dia quando eu transcrevia trechos delas para compor parte do número 

seguinte. 

 

Figura 3. Respostas ao zine Missiva 

 

Decidi que este zine teria um formato epistolar e íntimo do texto: eu/você 

e que chegaria ao destinatário pelos correios. Dificultei o processo esperando 

colher frutos mais maduros. Descobri os mecanismos de um sistema discreto e 

quase invisível de comunicação – os correios. Fiquei amiga dos carteiros do 

meu bairro, conhecia a rotina de trabalho e os horários de cada ação na 

agência a duas quadras da minha casa. Comunicar-me com os outros por carta 

fez com que eu me comunicasse também com os funcionários dos correios 

diretamente. Assim como com o “cara da xerox”. Quase nunca estudiosos de 
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zine mencionam essas pessoas ao falarem da construção da rede. São semi-

invisíveis nesse processo, mas nunca o foram para mim. Os carteiros por conta 

do Missiva e das visitas à agência perto da minha casa. O pessoal da xerox por 

conta da série de oficinas Yoyô7, que entre 2001/2002, gerou amizades e 

parcerias vivas até hoje entre zineiros e essa equipe que trabalhava com as 

cópias no centro da cidade. Não dá pra fazer uma teia de zines sozinho. 

 

Figura 4. Paulo, um dos operadores de máquina fotocopiadora que virou leitor de zines. 

 

Como escolhi os leitores/co-autores do Missiva? Por pura empatia. 

Por inícios de conversas, tentativas de aproximação, curiosidade. Por gostar do 

jeito de estar sentado num banco de praça. Ia lá, pedia o endereço e dizia: 

Aguarde, vou lhe mandar algo! E que alegria a da preparação desse algo! 

Enquanto preparava o zine era naqueles leitores que eu pensava. Eram 

empáticos desconhecidos e era essa a característica que unia a diversidade de 

público. Os correspondentes do Missiva sabiam que seriam publicados, 

topavam, caprichavam, até, nas respostas. Embora tivesse folhas soltas, o zine 

                                                           
7
  As sete oficinas de zine Yoyô aconteceram entre 2001 e 2002 no Theatro José de Alencar 

(TJA) e reuniram dezenas de pessoas em turmas abertas com o objetivo de produzir um zine 
sobre o centro da cidade e o TJA. Com uma média de dez horas em cinco encontros, a oficina 
tinha momentos específicos de fruição, discussão e expedição urbana coletiva. Em 2008 
escrevi a monografia de especialização em Arte-Educação pelo IFCE cujo título é “Zines Yoyô: 
uma experiência instintiva em arte-educação". Partindo das oficinas Yoyô, analiso o papel do 
facilitador de oficinas de zine, quem são essas pessoas, e como a vivência de um zineiro e a 
formação do professor podem complementar uma mesma prática. 
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tinha seções bem fixas. Havia um método de construção específico não só 

para cada número, mas para cada seção. Por exemplo, a capa trazia sempre a 

foto xerocada de um amigo(a) em momento do cotidiano, sem pose. O fundo 

da foto tinha trechos do original do texto que em alguma página era 

quadrinizado por Érica Zoe, então minha colega de faculdade, e contava uma 

história como em folhetim. O editorial era uma carta aberta falando sobre 

escrever e receber cartas. Desde sempre tive em mente que estava 

escrevendo para alguém que teria grandes chances de transformar-se em um 

amigo(a), mas que ainda era desconhecido. Ao longo das páginas e dos 

números (seis) do Missiva, buscava falar de temas e fazer perguntas sobre 

coisas que provavelmente teríamos em comum: a cidade, a infância, a relação 

com o tempo, a vontade de criar e mudar as coisas ao redor.  

Talvez tenha sido um dos primeiros grandes exercícios de alteridade 

em que embarquei, pois a cada vez que relia o zine pronto, fosse enquanto 

tirava cópias, enquanto estava no ônibus para a faculdade ou depois que as 

respostas chegavam, a graça era tentar reler o zine pelos olhos de alguém que 

não só responderia algumas de minhas perguntas, mas como leria as 

respostas dos outros. Eram perguntas como: “Tirando o mar de Fortaleza, o 

que sobra?”, “Como é sua casa, quem mora nela?”, “Qual o feminino de 

playmobil?”, “Você já esteve diante de um cadáver conhecido?”.  

O número um tinha meu endereço e o convite explícito para que me 

escrevessem uma carta. Falava sobre como transpor possíveis bloqueios 

iniciais. Funcionava. Minhas primeiras reflexões acerca da correspondência 

estão nos editoriais do zine, ao mencionar cartas como artefatos caseiros feitos 

para explodir por dentro do destinatário, ou da carta como presente e convite à 

experiência. 

O Missiva tornou-se não só uma forma de trocar ideias, mas um 

caldeirão em que era possível acompanhar o borbulhar delas. Criar, editar e 

fazer circular este zine me deu a oportunidade rara de observar invenções 

nascendo em um coletivo de pessoas muito jovens através da escrita de cartas 

que às vezes viraram páginas de zines. Porém, me recordo bem que, ao longo 

dos seis números, chegando em 1999, percebi o zine como vetor de ideias 
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que, ao invés de se concretizarem, muitas vezes se davam por realizadas por 

seus autores ao serem publicadas nas páginas do Missiva. O zine perigava 

virar apenas um cano de escape para mentes criativas, ou um depósito de 

ideias.  

Foi então que senti a vontade de mudar de lugar. Ao invés de 

perguntar e ouvir das ideias ainda não postas em prática, comecei a escrever 

sobre ideias nascidas e em fase de experimentação: os zines. E após alguns 

títulos, iniciei a publicação do zine-catálogo Esputinique, em 2001. 

 

O ESPUTINIQUE 

 

Figura 5      Figura 6 
 

 

Figura 7     Figura 8 
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Figura 9    Figura 10 

 

 

 

 

Figura 11 
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 Figura 12    Figura 13 

    

Figura 5. Esputinique # 1 – dezembro de 2001 – 24 páginas, formato cordel. 18 zines locais e 8 de fora. 4 meses 

(intervalo até o próximo) 

Figura 6. Esputinique #2 – maio de 2002 – 16 páginas, formato cordel. 17 zines locais. 4 meses. 

Figura 7. Esputinique #3 – outubro de 2002 – 32 páginas, formato cordel. 29 locais e 6 de fora. 3 meses. 

Figura 8. Esputinique #4 – fevereiro de 2003 – 32 páginas, formato cordel. 35 locais e 19 de fora. 3 meses. 

Figura 9. Esputinique #5 – junho de 2003 – 32 páginas, formato cordel. 41 locais e 13 de fora. 4 meses. 

Figura 10. Esputinique #6 – outubro de 2003 – 20 páginas, formato revista. 60 locais e 19 de fora. 4 meses. 

Figura 11. Esputinique #7 – março de 2004 – 20 páginas, formato revista. 94 locais e 21 de fora. 6 meses. 

Figura 12. Esputinique #8 – outubro de 2004 – 24 páginas, formato revista. 56 locais e 63 de fora. 12 meses (1 

ano!). 

Figura 13. Esputinique #9 – novembro de 2005 – 20 páginas, formato revista. 136 zines locais. 

 

O zine Esputinique nasceu em meio à série de sete oficinas de zines 

Yoyô, e foi fruto de algumas necessidades surgidas no caminho. Como eram 

oficinas de no mínimo cinco encontros, havia tempo para uma sessão de leitura 

silenciosa de uma pilha de zines bastante diversos entre si, seguida de 

conversa e troca de impressões. Percebi que para mim não só era um prazer 

falar sobre quem eram aqueles zineiros e do pouco que eu sabia sobre seus 

processos criativos e motivações, mas era também algo que despertava muito 

a curiosidade dos participantes. “Quem fez esse zine? Onde essa pessoa 

mora? Quantos anos tem? Trabalha? Estuda? Como ele fez isso? Ainda faz 

zine?” eram perguntas recorrentes.  
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Até então (2001) o único “material didático” preparado por mim e que 

servia como uma espécie de “texto de apoio” para quem queria ler mais era um 

zine-apostila de oito páginas em formato A5 (metade de uma folha de papel 

A4) com uma espécie de fichamento comentado do livro de Stephen 

Duncombe (2008), conceitos para discussão e uma lista de filmes e livros que 

se relacionam ao universo do zines, organizado um tanto quanto caoticamente. 

Havia um momento para falar sobre redes de comunicação e sobre a 

correspondência manuscrita, especificamente. Nesse momento era comum que 

os participantes buscassem o endereço do autor no zine lido e copiassem em 

folhas soltas, como pudessem, para mais tarde iniciar uma correspondência. 

Então eu via folhas recheadas de endereços e imaginava que provavelmente 

se perderiam depois. Por conta disso, decidi organizar uma lista de zines 

resenhados com endereços de seus autores, ou seja, um catálogo de zines.  

Os conceitos sob os quais o Esputinique foi criado eram muito claros. O 

nome é a forma aportuguesada da palavra russa “Sputinik”, o primeiro satélite 

enviado à Lua, em 1957. A palavra significa “companheiro” e era a isso que o 

Esputinique se propunha, ser um guia na busca de outros zineiros, 

companheiros dispostos a cruzar territórios existenciais (GUATARRI; ROLNIK, 

1996) a produzir caminhos possíveis juntos. Em todas as capas havia uma 

imagem da mão de alguém e algum gesto. O Esputinique convidava à ação, à 

viagem e ao encontro e invenção de formas de existir e produzir subjetividades.  

O #1 foi feito após uma das oficinas. Sentei com uma pilha de zines ao 

lado do computador 486 do meu irmão e digitava o título, a resenha e o 

endereço do zine. Convidei Waléria Américo, ilustradora de zines meus 

anteriores, para criar a identidade visual e com ela vieram as infogravuras e a 

foto da capa, tirada com a câmera digital à qual ela tinha acesso por trabalhar 

no recém-inaugurado Centro Cultural Dragão do Mar ou por estudar Artes 

Visuais na primeira turma da Faculdade Gama Filho. Levei a pilha de zines 

para a papelaria da esquina e tirei cópias diminuídas ou ampliadas de trechos 

para intercalar com as resenhas, criando a diagramação do original. Na 

contracapa deste primeiro Esputinique está incluso um bilhete de Waléria que 

veio no envelope junto das infogravuras impressas em preto e branco que 

dizia: “Aqui tem tudo até rascunho! Me ligue urgente!”. 
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E assim a produção seguiu: as cartas chegavam trazendo zines de 

Fortaleza e de todo o Brasil, após a leitura iam para a pilha a ser resenhada no 

próximo Esputinique e lá ficavam por meses. Enquanto essa pilha crescia, as 

cartas eram respondidas. Quando o Esputinique ficava pronto era hora de 

retomar a lista de zines resenhados e de missivistas que o compravam pelo 

correio para uma nova remessa de cartas. Neste período, entre 2002 e 2005, 

eu frequentava o correio pelo menos três vezes por semana. Foram nove 

números do zine que começou tamanho cordel (10 cm por 15 cm, ou seja, um 

quarto da folha comum) e cresceu para tamanho revista. O último foi lançado 

às pressas no Seminário Cabeças de Papel 1, em novembro de 2005, com 

resenhas de zines apenas de Fortaleza – cento e trinta e seis endereços.  

 

Figura 14. Caderno de apontamentos sobre o Esputinique. 
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O ZINE-SE 

 

O recorte temporal escolhido de 2002 a 2005 compreende os primeiros 

anos do encontro de troca, distribuição e venda de zine chamado Zine-se. O 

caráter nômade e mutante deste evento torna possível pensá-lo como uma 

forma de TAZ (sigla inglesa para Zona Autônoma Temporária). De acordo com 

Hakim Bey (2001), a TAZ:  

[...] é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de 
terra, de tempo, de imaginação) e se dissolve para se refazer em 
outro lugar e em outro momento, antes que o Estado possa esmagá-
la (BEY, 2001, p.17). 

 

O Zine-se é uma ocupação planejada de um espaço público por um 

grupo com interesses específicos, ocupação esta que ressignifica e transforma 

a relação indivíduo-cidade assim como fortalece os processos de 

singularização (GUATARRI; ROLNIK, 1996) do grupo, ou seja, a reapropriação 

dos componentes da subjetividade. Por acontecerem em espaços públicos dos 

mais diferentes tipos, possibilitam a exploração da cidade assim como o 

envolvimento do público passante, desafiando o disparate do isolamento 

apregoado pelo sistema que rege nossa vida em sociedade. 

Em março de 2002, após a realização de três, das sete oficinas da série 

Yoyô, eis que surge o Zine-se como consequência direta dos encontros. Existia 

uma série de pessoas “flutuantes” entre o público das oficinas que iam um dia 

ou dois. Amigos dos amigos (também curiosos), participantes que retornavam, 

zineiros ou não. Hoje, seis anos depois, já não sei precisar como essa ideia 

surgiu exatamente, mas era recorrente conversarmos sobre a criação de um 

encontro periódico que envolvesse zines. Mais uma vez os conteúdos da 

oficina transbordavam suas durações em tempo e espaço e de forma 

autogerida, o Zine-se foi criado para ser uma situação de troca de zines fora de 

contextos pedagógicos. Não por acaso, no Benfica: um lugar em que trabalho, 

vida, oração, diversão e embriaguez estão concentrados em um só bairro 

cortado por centenas de linhas de ônibus que atravessam a cidade de 

Fortaleza de norte a sul e de leste a oeste. O fato de andar a pé contribui 
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bastante para a multiplicação das possibilidades; e o Benfica, assim como o 

Centro, é um ponto de encontro e cruzamento intenso de indivíduos acessíveis 

à interação. 

 

Figura 15. Ilustração sobre o Zine-se, apostila Amadores e Mensageiros de Papel, 2004 

 

No Zine-se as pessoas se encontram, ocupam um espaço público 

espalhando zines em mesas (ou no chão, se for o caso), conversam com 

amigos e desconhecidos (a maioria, mais desinibida) e muitos aproveitam para 

conhecer pessoalmente alguns correspondentes, ou (algo mais frequente nos 

últimos anos) amigos até então virtuais (seja por fotologs, blogs ou sites de 

relacionamento como o Orkut). O número de participantes é indefinido e 

imprevisível, pode variar de quatro a 60 pessoas, em média. Já ocorreram mais 

de 60 edições do encontro, em diversos espaços públicos da cidade. O evento 

é nômade, o que força uma constante comunicação entre interessados para 

decidir e/ou se informar sobre o seguinte. O Zine-se repercute nacionalmente e 

pessoas de outros estados já participaram, pessoalmente ou enviando seus 

zines por alguém, pelo correio.  
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ZINCO, CABEÇAS DE PAPEL & ZINETECA DE FORTALEZA 

Em 2004 um momento de grande mudança se apresentava diante de 

nós. A rede expandia-se para além das cartas, dos zines, das oficinas e dos 

Zine-ses, outras portas de entrada eram criadas, outros grupos dela se 

aproximavam, como educadores formais e gestores culturais. Através das 

experiências vividas sob o nome da ONG ZINCO8, fundada em dezembro de 

2004, as relações e subjetividades se reconfiguravam em âmbitos individuais e 

coletivos. Tentávamos não só outros caminhos para aprender a falar com 

estranhos, mas também diversificar estes estranhos – nossos leitores-autores. 

 

 

Figura 16. Convite para a festa de três anos de fundação da ZINCO que brincava com a propaganda da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza a respeito dos três anos sem aumento no preço das passagens de ônibus. 

 

A primeira grande ação coletiva e pública da ZINCO foi o Seminário 

Cabeças de Papel um ano após sua fundação. Reunimos em três dias de 

extensa programação cerca de trezentos interessados em zines. O público foi 

bastante misto, porém muitos participantes ligados a outras ONGs e tivemos 

uma equipe de quase quinze voluntários (leitores-zineiros).  

Outros dois Seminários Cabeças de Papel foram realizados pela ZINCO. 

Em 2007 o tema foi Zines e Educação e a programação estendeu-se por cinco 

dias. Em 2011 conversamos sobre Zines como Patrimônio Material e Imaterial 

                                                           
8
 O nome completo da ONG é: ZINCO - Centro de Estudo, Pesquisa e Produção em Mídia 

Alternativa. “ZINCO” é a junção das primeiras sílabas de Zine Corporation, ou seja, uma 
corporação de fanzines. Curioso perceber a contradição com o subtítulo e a natureza da ONG, 
pois a ZINCO não possui um centro.  



40 
 

– e a criação da Zineteca de Fortaleza. Tivemos a participação de convidados 

da Fanzinothèque de Poitiers, da França, que desde antes já dialogava com a 

ZINCO a respeito de práticas sócio-culturais e artísticas envolvendo essas 

publicações. 

 

Figura 17. Folder com programação do Seminário Cabeças de Papel 1. 

 

Poderíamos dizer que a ONG ZINCO era nossa máquina de guerra 

(DELEUZE, 1992) em constante construção? É possível delinear 

agenciamentos (GUATTARI; ROLNIK, 1996) complexos neste contexto entre 

2002 e 2005 que traziam confusão ao se tentar definir o que é oficina de zine, 

Zine-se e ZINCO, ou ainda, “quem faz o Zine-se?” ou “quem é da ZINCO?”. 

Márcio, um dos correspondentes dessa pesquisa, perguntava: “Vocês tem uma 

zineteca?”. A Zineteca de Fortaleza foi um dos objetivos primeiros desde a 

fundação9, porém, a falta de experiência na área, a grande demanda de ações 

diretas em formação e criação privilegiaram outras atividades como projetos 

com oficinas e os seminários.  

                                                           
9
 Objetivo este retomado apenas em 2010 através de um novo coletivo. Esta outra combinação 

de zineiros por vezes divulga ações com o acervo sob o nome de Zineteca Imaginada ou 
Zineteca Móvel, ou ainda ONG ZINCO – com uma nova diretoria desde agosto de 2012. Entre 
seus diretores, estão Jeanne Gomes e Rômulo Silva, zineiros-correspondentes nesta pesquisa, 
quando ainda eram adolescentes. 
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  Uma zineteca se aproxima da ideia de biblioteca, mas voltada aos zines 

e estruturada em diversas formas de funcionamento. Há muitas pelo mundo. O 

projeto de construção da Zineteca de Fortaleza encontra-se em andamento e é 

tocado por novos integrantes da ZINCO, assim como membros fundadores, 

zineiros e interessados no tema, com diferentes níveis de envolvimento. Sem 

sede fixa, o acervo da Zineteca de Fortaleza é móvel e volta e meia sai para 

passear pela cidade. 

 

Figura 18 Capa do zine coletivo sobre o processo de criação da Zineteca de Fortaleza. 2010.  
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Parte 2 – Em busca de correspondentes 
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ENTÃO VOCÊ QUER ESTUDAR OS ZINES? (O ESTADO DA 

ARTE DOS ZINES) 

 

O termo fanzine veio da língua inglesa: é a mistura das palavras fanatic 

(fan = fã) e magazine (revista). Ou seja, em sua origem fanzine significaria 

revista de fã. Stephen Duncombe (2008) ainda em 1997 percebeu que tal 

definição já não abarcava o fenômeno, posto que poucos zines hoje são feitos 

por pessoas no sentido de idolatrar algo ou alguém, mas sim de criar e opinar a 

tratar dos mais diversos temas e através de diferentes formatos e linguagens. 

Duncombe (2008) considera os fanzines uma subcategoria, assim como os 

zines de quadrinhos, zines de viagem, zines-catálogos, entre muitos. Concordo 

com o autor e adoto o termo zine. 

Embora os zines existam desde a década de 30, foi apenas há cerca de 

vinte anos que zineiros passaram a refletir sobre suas práticas produzindo 

saberes a respeito do tema em universidades. 

No Brasil foi Henrique Magalhães o pioneiro nesta iniciativa, professor 

do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Embora dê grande 

enfoque aos zines de quadrinhos, ao longo de doze anos (1993 à 2005) é 

global sua análise quanto às transformações desse tipo de publicação na 

virada do século. Também nos anos 90 é publicado o Almanaque de Fanzines, 

de Maurício Peltier e Bia Albernaz (1995). Raridade fora de catálogo cuja 

editora já não mais existe, a própria diagramação do livro/almanaque já remetia 

aos zines. Ao longo dos anos 2000 os zines são temas de pesquisas em 

diferentes áreas e sob diferentes óticas. Denise Lourenço, em seu mestrado 

em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, em 2006, parte da crítica 

genética10 orientada por Cecília Almeida Sales e identifica diversos caminhos 

de construção de uma obra em zines, analisando práticas recorrentes de 

formas e conteúdos de um grupo delimitado. No ano seguinte Aline Priscila 

Ebert (2007), em monografia no curso de Jornalismo na Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, estuda o estilo autoral e reflexivo 

                                                           
10

 Campo que então se revisava no Brasil e que deu origem à crítica de processos. Voltaremos 
a ele mais à frente. 
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como alternativa nos fanzines informativos. Analisando ideologias do discurso, 

Aline Ebert identifica vozes ora monofônicas, ora polifônicas, sublinhando o 

aspecto mesclado dos zines enquanto produtos de subjetividades. Jamer Mello 

é zineiro desde a década de 90 e mantém o blog Zinescópio, onde disponibiliza 

em formato pdf zines que considera relevantes de seu acervo11. Formou-se em 

Química e em 2010 concluiu o mestrado em Educação na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul pesquisando métodos científicos para uso nas 

Ciências Humanas, aproximando arte e ciência. O resultado dessa pesquisa 

que tenta expandir padrões é o zine-dissertação Insensato: um experimento em 

arte, ciência e educação, em que adota o cut-up de Burroughs e a estética dos 

zines como afirmação dos conceitos de Gilles Deleuze de potências do falso e 

do simulacro. 

Em Fortaleza a primeira pesquisa sobre zines data de 1999 e é uma 

monografia do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do 

Ceará. Thaís Aragão parte do zine brasiliense Tupanzine para apresentar 

aspectos contemporâneos em formas de produção no universo do indie rock 

nacional. Nos primeiros anos da década de 2000 Joanne Oyama (ou Joey, uma 

das correspondentes desta pesquisa) e Cláudia Lourenço cursavam 

Comunicação Social na Universidade de Fortaleza e se encontravam, além dos 

corredores da faculdade, no Zine-se12. Ambas escreveram monografias sobre 

esse universo, abordando sociabilidades, resistência e traçando paralelos com 

a Internet. Em 2006, para minha surpresa, reencontro Áurea Zavam, professora 

da Letras da UFC e minha professora de língua portuguesa no ensino médio. É 

dela o artigo Fanzine: A Plurivalência Paratópica, importante análise na qual a 

autora identifica uma dupla paratopia (social e espacial) no zine, que é 

apresentado não como gênero ou suporte de textos, mas como dispositivo 

enunciativo no campo da Análise do Discurso.  

                                                           
11

 Há poucos anos zines vem sendo distribuídos também através dos meios virtuais. Após 
serem escaneados, são remetidos por e-mail ou/e disponibilizados em sites para download e 
possível impressão, configurando-se como zinetecas virtuais. Jamer Mello redistribui seu 
acervo desta forma, pelo blog nomeado Zinescópio. Disponível em: 
http://zinescopio.wordpress.com/ Acesso em 01/02/2012. 
12

 Evento de troca, venda e distribuição gratuita de zines de Fortaleza, é um dos territórios 
existenciais e nômades nos quais esta pesquisa se desenvolve. 

http://zinescopio.wordpress.com/


45 
 

Zines como produções de subjetividades é outro ângulo de abordagem 

feita por Tiago Régis, então cursando Psicologia na UFC, em 2007. O autor já 

havia evocado conceitos de Foucault ao situar os zines como dispositivo 

comunicacional contra-hegemônico em artigo anterior a sua monografia e nela 

traça uma cartografia da rede em Fortaleza, tendo o evento Zine-se como foco 

e usando o conceito de rizoma de Deleuze e Guatarri. Neste mesmo ano iniciei 

a escrita da monografia de especialização em Arte-Educação pelo Instituto 

Federal de Tecnologia do Ceará (IFCE) intitulada Zines Yoyô: uma experiência 

instintiva em arte-educação. Busquei cruzamentos entre a experiência criativa 

autodidata de zineiros e a dos saberes metodológicos da Arte-Educação 

examinando a série de sete oficinas Yoyô, reencontrando parte do grupo 

participante13.  

Cellina Muniz era, em 1999, uma das correspondentes do zine Missiva14, 

quando cursou Letras na Universidade Estadual do Ceará. Dez anos mais 

tarde escreveria a tese de doutorado em Educação na UFC partindo de um 

grupo de zineiros que assumiram para si o bairro Benfica como território de 

encontro e de produção15. Mantemos um contínuo diálogo sobre zines e um 

dos desdobramentos dessa conversa foi a iniciativa pioneira de Cellina ao 

convidar zineiros-pesquisadores de diferentes estados do Brasil para escrever 

artigos no primeiro livro coletivo sobre zines publicado em 2010. Fanzine: 

autoria, subjetividade e invenção de si aborda diferentes aspectos dos zines, 

traçando conexões com o movimento punk, Nietzsche, educação informal, 

anarquia, autobiografia, contexto histórico e arte-educação. No mesmo ano, 

Rômulo Silva, zineiro, arte-educador e atualmente um dos diretores da ONG 

ZINCO, escreve sua monografia de conclusão do curso de Jornalismo da 

Faculdade Integrada do Ceará analisando meu zine Cidade Solar16, enfocando-

o como um diário público sobre Fortaleza. 

                                                           
13

 Há três participantes da presente pesquisa que também estiveram na monografia: Joey, 
Jackson e Oliveira. 
14

 Zine de seis números editado por mim entre 1999 e 2000. Dialogava em forma e conteúdo 
com o gênero carta. 
15

 Tal grupo produzia o zine PalavraDesordem e não frequentava o evento Zine-se, fato que 
muito me surpreendeu e ampliou meu olhar para o fato de que havia outros círculos de 
produção e sociabilidades pautados por zines em Fortaleza. 
16

 Produzi o zine Cidade Solar semanalmente por todo o ano de 2006, totalizando 52 
exemplares. 
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O segundo livro sobre zines feito em Fortaleza é lançado pela UECE e 

volta-se para a sala de aula. Escrito pela professora e psicóloga Renata 

Maranhão após experiências de oficinas na cidade de Itapipoca, nas quais tive 

o imenso prazer de estar, em 2011. 

A publicação de livros sobre zines no exterior se concentra nos países 

de língua inglesa: Inglaterra e Estados Unidos. A profundidade e complexidade 

das abordagens também são notáveis com o passar do tempo. Embora a maior 

parte dos livros sobre zines possuam caráter de catálogos de endereços, 

manuais de passo-a-passo com dicas ou abordem a estética mutante e 

instigante que lhes é peculiar, localizei dois autores estadunidenses e uma 

autora australiana cujas análises nos acompanharão ao longo da pesquisa. 

Stephen Duncombe (2008), ex-integrante de banda punk, ativista político e 

sociólogo, publica em 1997 o primeiro livro de análise profunda a respeito das 

redes de criação, comunicação e produção que permeiam o universo dos 

zines. Em cerca de 250 páginas Notes from Underground: zines and the politics 

of alternative culture aborda, a partir de leituras de zines e entrevistas com 

zineiros de seu país, as redes “invisíveis”, a relação com o consumo e a 

criação de outro tipo de consumo de bens culturais. O autor discute o conceito 

de amador e apresenta zines como uma forma de relação humana. Na 

segunda edição, de 2008, há um capítulo extra em que, diante de toda a 

revolução tecnológica englobando e afetando meios e formas de comunicação, 

o autor atualiza a discussão e pergunta: Os zines ainda importam?  

O livro de Alison Piepmeier (2009), chamado Girl Zines – Making Media, 

Doing Feminism é a primeira publicação a respeito de zines de meninas e 

mulheres. A autora, professora universitária e feminista, apresenta um conceito 

fundamental para esta pesquisa. Trata-se do conceito de comunidade 

corporificada, para ela uma das bases fundamentais que possibilitam a 

compreensão das estruturas sociais construídas através de zines. Piepmeier 

discute ainda o uso de realia17 e aspectos afetivos envolvidos na produção e 

difusão dos zines pelo correio, assim como a cultura do presente (dádiva) 

associada a este universo. Traz também observações acerca do hibridismo 

                                                           
17

 Memorabilia são objetos que guardamos por valor afetivo e sem uso prático. Realia são 
objetos do cotidiano, documentais por si só e usados para ilustrar uma ideia. 
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enquanto gênero: zines, e-mails e cartas. A autora retoma um ponto do livro de 

Stephen Duncombe e reafirma o discurso personal is politics, mesclando os 

universos do pessoal/político herdado dos Estudos Culturais e da luta do 

feminismo.  

Anna Poletti (2008) questiona se tudo o que é pessoal é realmente 

político, entre outros pontos na obra de Duncombe (2008) e introduz novas 

contribuições a esses estudos a partir da cultura zineira jovem na Austrália.  

Intimate Ephemera é um livro resultado da tese da autora em Life Writing. Nele 

encontramos conexões entre zines e discursos biográficos, incluindo escrita de 

si de Foucault e diálogos com outros teóricos da epistolografia. As questões 

acerca de novas estratégias de leitura e escrita relacionadas aos zines, a 

cultura do presente (dádiva) e a materialização da intimidade também serão de 

grande proveito para esta pesquisa.  

Aliás, é da Argentina e da Austrália que vem publicações em que os 

campos de pesquisa se misturam, como trataremos adiante. 

 

Figura 19. Contracapa da Correspondencia Punkzineira, zine argentino sobre cartas (2010). 
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José Saravia, zineiro e videomaker, disponibilizou no ISSU18 a 

Correspondencia Punkzinera. Trata-se de uma compilação de cartas – 

provavelmente transformada em zine - recebidas de diversos zineiros 

envolvidos com a cena punk rock argentina de Tucumán, no fim dos anos 90. 

Impressas em A4 totalizam 66 páginas nas quais ele intercala trechos digitados 

das cartas manuscritas e datilografadas que recebeu com comentários sobre 

vários aspectos da rede e do contexto da época. Tudo acompanhado da 

seguinte advertência: 

 

O que vais ler não é uma investigação científica, nem um trabalho 
acadêmico, nem tampouco relata a história oficial. Muito menos está 
estruturado respeitando algum tipo de técnica ou recurso literário, 

embora tenha um pouco de tudo isso 
19

 (SARAVIA, 2010, p. 62). 

 

Contextos de ebulição criativa em zines são experimentados em 

diversas partes do mundo, assim como reflexões acerca dos mesmos. Ao que 

parece, após folhear a publicação de Saravia e situá-la entre outras já citadas, 

percebo que a correspondência física tem tido enfoque à medida que é posta 

ao lado da correspondência eletrônica. A descrição da cena zineira na 

Argentina que encontramos em Correspondencia Punkzinera poderia aplicar-se 

a muitas outras, cidades pelo mundo: 

 

Este trabalho nos dá um painel da paixão, curiosidade, 
companheirismo e solidariedade exercidos por uma juventude 
rebelde, inquieta, com vontade de mudar o mundo, mudar um mundo 
injusto, mudá-lo enviando cartas para todos os lados, como se 

fossem pombas brancas voando aos quatro pontos cardeais
20

 

(SARAVIA, 2010, p. 2). 

 

                                                           
18

 Website de compartilhamento de publicações para leitura on-line, download e impressão. 
Disponível em: <http://www.issuu.com/>. Acesso em 28 fev. 2013. 
19

 “Lo que vas a leer no es una investigación científica, ni un trabajo académico, ni tampoco 
relata la historia oficial. Mucho menos esta estructurado respetando algún tipo de técnica o 
recurso literario, aunque quizás tenga un poco de todo eso.”  (Tradução nossa para fins de 
estudo). 
20

 “Este trabajo nos da un paneo de la pasión, curiosidad, compañerismo y solidaridad 
ejercidos por una juventud rebelde, inquieta, con ganas de cambiar el mundo, cambiar un 
mundo injusto, cambiarlo enviando cartas a todos os lados, como si fueran palomas blancas 
volando hacia los cuatro puntos cardinales.” (Tradução nossa para fins de estudo). 
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Saravia escreve da Argentina, mas o movimento pendular de refletir 

sobre o mundo enquanto percorre-se um caminho inventado que leva também 

a si e envolve reinvenção também ali se apresenta. Não estou só. Há outros 

zineiros-pesquisadores abrindo suas caixas de cartas. 

Do outro lado do mundo recebo uma caixa de zines-carta. Buscando o 

livro Intimate Ephemera, da pesquisadora australiana Anna Poletti (2008), no 

fórum do website We Make Zines, encontro Luke Sinclair. Ele explica que o 

livro é POD, ou seja print-on-demand21. Significa que não há uma larga 

tiragem, mas que ele vai sendo editado na medida em que é pedido. Nos 

poucos e-mails que trocamos, contou que trabalha no Sticky Institute, uma loja 

de zines meio zineteca numa galeria de metrô em Melbourne e que conhece 

Poletti. Alguns meses depois, eis que chega a caixa de Luke com o livro, mas 

não só: 

 

Figura 20. Pacote australiano trazendo surpresas, como o zine-carta YOU, de Luke. 

 

Junto veio outro livro, chamado YOU. O fato é que Luke faz, desde 

2001, um zine semanal em formato de carta envelopada e que se chama YOU. 

Daí fica ainda mais interessante quando ele assina: Luke You (que também 

soa como “sorte sua”). O livro é uma compilação dos primeiros cinco anos de 

                                                           
21

 Como na editora Marca de Fantasia, do professor e zineiro paraibano Henrique Magalhães. 



50 
 

produção do zine, com introdução de Anna Poletti. Além dele no pacote 

também havia adesivos, cartões do Sticky Institute, cartazes de lançamentos 

de zines e alguns exemplares do zine YOU.  

A obra de Luke me instiga, estimula e inspira e sugere mais uma vez: 

não estamos sós. 

 

CARTAS DE HABILITAÇÃO PARA A DERIVA 

Ler sobre o escrever é, desde o início deste trabalho, antes mesmo, 

aliás, uma das formas de buscar autores com quem dialogar unindo o universo 

dos zines e das cartas. Vamos nos deter primeiramente no campo da 

epistolografia e da antropologia da escritura, passando pelo conceito de rede e 

em seguida, focaremos em estudos sobre esse tipo de mídia alternativa que é 

o zine. 

A epistolografia, ou seja, a prática da escrita e troca de cartas é uma das 

mais antigas formas de comunicação. Os estudos de epistolografia tem sua 

origem ligada ao campo da História e em seguida ao da Literatura. Hoje a 

correspondência entre indivíduos vem sendo usada por pesquisadores de 

diversos campos, tanto como fonte quanto como objeto de estudo, tal é o caso 

de nossa pesquisa. Moraes (2010), importante pesquisador da epistolografia 

brasileira, que se debruçou especialmente sobre a correspondência de Mário 

de Andrade, afirma:  

 

Uma carta, para ser compreendida de maneira mais abrangente, 
deve ser tomada dentro de um contexto histórico e, principalmente, 
emocional. A mensagem epistolar não é apenas um assunto, mas, 
digamos, “um estado de espírito” [...] qualquer outro leitor terá grande 
dificuldade em preencher lacunas de sentido e apreender tudo aquilo 
que vai nas entrelinhas da carta. O pesquisador deve estar sempre 
avisado do risco de projetar sua própria individualidade nos vazios do 
texto epistolar a que se propôs a compreender (MORAES, 2010, p.3) 

 

O método que usei para recompor o contexto histórico é uma 

experimentação que remete a uma das minhas maneiras de compor um zine 

e/ou cartas e assim o adotei em busca, talvez, deste “estado de espírito” 
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mencionado por Moraes (2010). As cartas que compõem o corpus desta 

pesquisa foram endereçadas a mim, o que permite não só preencher muitas 

lacunas de sentido, mas criar outras, na construção do híbrido que deseja ser 

esta dissertação.  

É exigido pela comunidade acadêmica uma postura crítica e atenta no 

que diz respeito à implicação versus neutralidade de um pesquisador. Num 

primeiro momento busquei referenciais teóricos a partir da crítica de processos 

aplicada ao campo da comunicação e da arte – com elementos da 

historiografia e da literatura. A crítica genética surge nos anos 60, na França, 

como estudos de caso de processos criativos na literatura, e em seguida se 

estende para outras linguagens artísticas. Os livros de Cecília Almeida Salles 

levantam questões contemporâneas acerca de autoria e da relação obra e 

processo assim como o surgimento de novos recursos teóricos e 

metodológicos diante de novas mídias/obras/formas de circulação. Tais 

demandas fazem emergir a crítica de processo, uma visão mais abrangente do 

que a crítica genética. “Essas novas questões, que pareciam merecer maior 

atenção, exigiam novas formas de desenvolvimento do pensamento que 

dessem conta de múltiplas conexões em permanente mobilidade. Chega-se 

assim, às redes” (SALLES, 2006, p. 46). 

Embora a Crítica de Processos não tenha sido adotada como uma base 

teórica com a força que imaginei no início da escrita da dissertação, pois os 

acontecimentos narrados estão datados – ainda que reverberem -, foi possível 

mirar o objeto sob óticas interessantes, já que estamos falando de redes de 

criadores e obras móveis, muitas vezes próximas aos rascunhos e já 

disponibilizadas ao público. O gesto de olhar para as zonas híbridas entre 

cartas e zines produzidos em rede nesta pesquisa está diretamente ligada a 

pensar a inseparabilidade entre práxis e teoria, assim como pensamentos que 

não excluem a subjetividade do processo de investigação científica. Imagino 

que a dissertação de mestrado de Denise Lourenço (2006), orientada por 

Cecília Almeida Salles, seja apenas a primeira de muitas aproximações 

vindouras entre zines e a crítica de processos, pois trata-se uma combinação 

bastante fértil.  Sim, há sempre um risco, pois, como nos escreve Salles (2006): 
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Questões relativas à inovação nos levam sempre ao campo da arte; 
por esse motivo, o termo criação é radicalmente questionado quando 
aplicado aos processos de comunicação social, por exemplo. [...] No 
entanto, essa visão reforçada pelos estudos genéticos, nos coloca 
diante da criação como resultado de um trabalho, que abarca o 
raciocínio responsável pela busca de ideias novas, que abarca, por 
sua vez, essa perspectiva de transformação (SALLES, 2006, p.36). 

 

Embora os zines e as cartas sejam formas de comunicação e de 

expressão de si já abordados em diversos campos, é inovador enfocá-los 

juntos – ou mesmo tecidos através de um processo criativo. O grupo que 

escolho pesquisar – e do qual faço parte – escreve de si em mais de um 

suporte: zines, blogs, cartas, diários. Enquanto zineiros, encontramos na 

dissertação de Denise Lourenço (2006): 

 

O fanzineiro não é alguém isolado da sua cultura, ao contrário, é uma 
espécie de co-criador, alimentador e ao mesmo tempo consumidor da 
própria cultura e de outras. Um antropófago, que transita em 
percursos completamente móveis para realizar a tarefa de 
identificação, edição, escolha do que fará parte da sua 
experimentação estética. Metaforicamente, ele é um filtro e comporta-
se como membrana de tradução intersemiótica, como película que 
envolve sistemas e traduz informações (LOURENÇO, 2006, p. 78). 

 

Indo além, o fanzineiro estará sempre em rede, ainda que publique de 

forma anônima ou possa habitar cidades pequenas do interior, as cartas e a 

Internet serão meios para encontrar interlocutores. É bastante comum, entre os 

zineiros, a expressão “aprender fazendo”, enquanto “Faça-Você-Mesmo”, lema 

punk. O que nos leva ao conceito de rede sociotécnica proposto por Michel 

Callon (2010). Não são apenas jovens autores que se aventuraram a produzir 

através das mídias alternativas, mas são também pesquisadores (muitas vezes 

autodidatas) que compõem uma comunidade afetiva de aprendizagem e 

criação. Para o autor: 

 

Ao circular, através de vínculos e relações que ela suscita e 
consolida, a inovação acaba criando o que se chama de uma rede 
sociotécnica, ou seja, um conjunto de atores que, tendo participado 
de uma maneira ou de outra, no mais das vezes de maneira modesta, 
à concepção, à elaboração, e à adaptação da inovação, se veem 
partilhar um mesmo destino, pertencer ao mesmo mundo: seus 
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interesses, suas ações, seus projetos foram progressivamente 
ajustados, coordenados (CALLON, 2010, p.71). 

 

A teoria do ator-rede, desenvolvida por Michael Callon e Bruno Latour, 

entre outros, inclui na configuração de uma rede humanos e não-humanos 

(materiais e imateriais) como elementos constituintes de igual peso. Neste caso 

a rede foi tecida por inúmeros e diversos actantes22, passando não apenas pelo 

zineiro mais devotado, o amigo que usava a máquina do trabalho para tirar 

cópias às escondidas, o carteiro que estranhava as estampas do envelope, 

alguém que emprestava a câmera digital (então novidade), o funcionário da 

gráfica que não se incomodava em grampear pilhas e pilhas de zines, leitores 

de outras cidades que resenhavam zines em suas próprias publicações, 

professor de universidade que falava de zines na aula, alunos dos centros 

acadêmicos que chamavam zineiros para dar oficinas. Também fazem parte da 

rede: tesoura, canetas, colas, máquinas de fotocopiadora, câmera digitais, 

computadores, os horários de funcionamento dos correios, o extravio das 

cartas que traziam zines, os originais continuamente alterados, a expectativa a 

cada novo zine lançado, as memórias, os modos de subjetivação e as 

conversas em torno de todos esses elementos – buscadas nas cartas desta 

pesquisa. 

Pierre Lévy (1993), ao traçar uma relação entre rizoma e ator-rede, 

escreve: 

 

Como os rizomas de Deleuze e Guattari, as redes de Latour ou de 
Callon não respeitam as distinções estabelecidas entre coisas e 
pessoas, sujeitos pensantes e objetos pensados, inerte e vivo. Tudo o 
que for capaz de produzir uma diferença em uma rede será 
considerado como um ator, e todo ator definirá a si mesmo pela 
diferença que ele produz (LÉVY, 1993, p. 137). 

 

Estamos então para além da distinção sujeito ou objeto Estamos 

considerando sujeito e objeto, privilegiando o que está entre eles. A lista de 

maneiras possíveis de atuar em rede é muito longa. Sua dinamicidade era 

potencializada de forma contínua pela fusão dos saberes e percepções de seus 
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 Termo usado por parecer mais neutro, adequado para nomear atores humanos e não-
humanos. 
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integrantes. Os correspondentes da pesquisa mantêm-se em contato, mesmo 

que em graus variáveis de proximidade. Muitos permanecem intensamente 

ligados ao universo dos zines e/ou das cartas. O contexto da rede entre 2002 e 

2005, foi escolhido para ser o recorte temporal do corpus da 

correspondência por trazer em si ápices de intensidade nas trocas 

criativas e progressivos ajustes em novas combinações de ações que foram 

emergindo.  

As práticas que serão analisadas neste trabalho convergem também 

como elementos da Antropologia da Escritura, campo apresentado a mim 

durante o primeiro ano de mestrado. Convidada pela professora Deisimer 

Gorczevski, orientadora desta pesquisa, para uma fala na disciplina de 

Metodologia de Pesquisa em Comunicação, tivemos o prazer de ouvir a 

professora Karla Demoly contar sobre as teorias de Humberto Maturana, 

Francisco Varela e um pouco de sua tese de doutorado, Escritura na 

Convergência de Mídias (2008), que muito me interessou. Busquei ler a tese e 

alguns meses depois recebemos Demoly para compor a banca de qualificação, 

o que iluminou mais caminhos possíveis para a pesquisa.  

Trata-se de um ainda novo campo de estudos que tem em seu foco o 

gesto de escrever para além da representação da fala. O termo escritura é 

adotado, então, ao invés de escrita, ressaltando um movimento pleno de 

sentido, para além de fins didáticos ou literários, mas entre outras práticas 

cotidianas. Afastando-se do conceito de escritura escolarizada, como 

experiência individual e competência a ser medida, os zineiros-missivistas 

descobriam: 

 

[...] a possibilidade de conversar, tecer versos com outros na forma 
da escrita, com autores-amigos através da leitura, consigo mesmo 
através da reflexão, processos que constituem diferentes percursos 
da escritura (DEMOLY, 2008, p.146). 

 
 

 A correspondência entre zineiros traz a carta como item opcional e 

potência comunicativa para construir laços que vão além dos próprios zines. 

Por que escrevemos? Para compartilhar. Para criar, para tornar real, como o é 

para Bruno Frika:  
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Figura 21  

 E contemplando esses escritos recorro ao questionamento de Michel de 

Certeau (1994):  

 

Mas então, o que é escrever? Designo por escritura a atividade 
concreta que consiste, sobre um espaço próprio, a página, em 
construir um texto que tem poder sobre a exterioridade do qual foi 
previamente isolado (CERTEAU, 1994, p. 204). 

 

Certeau (1994) não foi o único ao perceber a força performativa de um 

texto sobre sua exterioridade. Béatrice Frankael (2007), antropóloga da 

escritura, volta-se para situações em que o ato de escritura se liga a um ato de 

linguagem e não é apenas um ato de escrita, pois seu enunciado é afetado: 

 

Ao introduzir a noção de ato de escritura, nós colocamos ambém a 
hipótese geral que ao escrever realizamos eventualmente atos de 
escritura - espetaculares ou não - e é possível analisar o conjunto 
dessas ações no seio de uma antropologia pragmática de escrita 
(FRANKAEL, 2007 p. 103). 

23
  

 

Neste artigo, intitulado “Quando escrever é fazer”, a autora elenca 

famílias de atos de escritura tais como grafitar, rotular e assinar. Cada uma 

carrega em si a potência para estar além de gestos representativos de escrita, 

como a cópia, a transcrição e o registro. Pergunto-me se seria possível somar 

a essas famílias o corresponder-se e o zinar. Tal verbo ainda não está no 

dicionário, mas há muito é usado por zineiros e leitores de zines pra tentar 

comportar em um vocábulo todos os atos que compõem o fazer zine, para além 

da escrita: conceber a ideia, criar o original (e aqui mais subgrupos de ações), 
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“En introduisant la notion de lacte décriture nous posons aussi l´hypothèse générale qu´en 
écrivant nous réalisons éventuallement des actions d´écriture, spetaculaires ou non, et qu´il est 
possible de considérer l´ensemble de ses actions au sein d´une anthropologie pragmatique de 
l´écrit”  (Tradução nossa para fins de estudo.). 
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fotocopiá-lo, montar as cópias, distribuí-lo. Mas zinar compreende também e 

especialmente escrever e receber cartas, numa espécie de escrita-floração, ou 

escrita-arrebentação (AQUINO, 2011), ou seja, a escrita de nós da rede em 

constante transbordamento entre amigos, velhos, novos ou a serem feitos. 

A tese de Demoly (2008), além de enriquecer a discussão teórica desta 

pesquisa com autores da Antropologia da Escritura, desenvolve-se iluminada 

pelas teorias de Maturana e Varela. Também muito me interessou as formas de 

pensar a linguagem nas Teorias da Biologia do Conhecer e na Teoria da 

Enação, de ambos, respectivamente. Os dois autores nos sugerem uma 

realidade inventada no exercício do viver e conversar, ressaltando que 

conversar já significou “dar voltas com” (em latim: cum versare). Maturana 

(1999) se perguntava: “O que ocorre no ‘dar voltas juntos’ dos que conversam, 

e o que acontece aí, com a emoção, a linguagem, a razão?” (1999, p. 36). Para 

este biólogo chileno, sentir e agir, ou seja, o emocionar e o linguajar estão 

mesclados à ação. E se imaginamos um grupo em conversação contínua, 

através de diversos meios, supomos constante invenção e reinvenção coletiva.  

 

ONDE EXISTEM/RESISTEM OS ZINES E AS CARTAS?  

 

De que tipo de carta estamos falando nessa pesquisa? São cartas que 

fogem ao padrão tradicional em vários aspectos. Primeiro temos de observar 

que a correspondência foi trocada entre pessoas que não só habitavam a 

mesma cidade, mas que costumavam se encontrar e conversar. Segundo, que 

essas cartas jogavam com seus elementos tradicionais: muitas não eram 

datadas, algumas eram entregues em mãos, seus envelopes e papéis de carta 

podiam ser refugo de outras escritas, memorabilias (páginas de livros velhos) 

ou realias (verso de cartazes, de trabalhos de faculdade, páginas de revistas). 

Quanto à estrutura básica do texto (saudação, desenvolvimento, despedida), 

esta podia ser totalmente subvertida, alterada. A definição de carta em 

dicionário comum aponta-nos: 
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CARTA - Sf. 1. Comunicação manuscrita ou impressa, endereçada a 
uma ou várias pessoas; missiva, epístola. 2. Diploma. 3. Folha onde 
se registram os cardápios nos restaurantes. 4. Cada uma das peças 
do jogo do baralho. 5. Qualquer mapa feito segundo técnicas e 
convenções bem definidas (Miniaurélio

24
: o minidicionário da língua 

portuguesa/ Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. ANJOS, 2004, 
p.54). 

 

Carta como sinônimo de mapa. Quanto à forma ambos são portáteis, 

rasuráveis, frágeis, dobráveis sobre si mesmos, perecíveis e podem ser 

ilustrados, guardados, compartilhados, rascunhados. Quanto à essência ambos 

podem funcionar como um documento a ser lido, interpretado, decifrado, algo 

que pode conter sinais e sinalizar caminhos, que pode atualizar a si mesmo e 

aos outros, por exemplo.  

No primeiro ano do mestrado tivemos diversas ocasiões em sala, com 

professores diferentes, para falar de nossas pesquisas. Exercício fértil esse de 

explicar-se para outrem, ainda mais enquanto tenta-se compreender partes ou 

o todo daquilo que se explica. A ideia do rizoma foi tomando corpo enquanto 

muitos e muitos papéis de diversos tipos se espalhavam pela minha casa: 

cartas, caixas, zines, textos fotocopiados, livros, rascunhos, cadernos, posters, 

artigos de jornal... Havia linhas invisíveis entre eles, vibrantes, pois o rizoma é 

um mapa. Um entremeio. As linhas do rizoma importam muito mais que seus 

pontos de origem ou fim. Buscamos teorias que deem conta de objetos/sujeitos 

em movimento. E tal como a ideia da erva do escritor Henry Miller, citado em 

Mil Platôs: 

 

A única saída é a erva. [...] A erva existe exclusivamente entre os 
grandes espaços não-cultivados. Ela preenche os vazios. Ela cresce 
entre, e no meio de outras coisas. A flor é bela, o repolho é útil, a 
papoula enlouquece. Mas a erva é transbordamento, ela é uma lição 
de moral (MILLER apud DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 30). 

 

Como não evocar os zines e sua porosidade enquanto tecido de 

significados neles gravados e a partir deles emergentes? O zine está sempre 

entre, entre leitores, entre autores, entre gêneros, entre funções da linguagem, 

                                                           
24

 Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa / Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; 
coordenação de edição Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira; equipe de lexicografia 
Margarida dos Anjos... [at al.]. - Curitiba: Positivo, 2004. 
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entre saída para o tédio e taquicardia criativa, entre fases da vida, entre original 

e cópia. E se retomarmos o conceito de Jorge Larossa (2002) ao nos desenhar 

o indivíduo da experiência enquanto território de atravessamentos, não se 

aproximam ainda mais a carta e o mapa? Será possível dizer que a 

correspondência entre duas pessoas apontam caminhos que podem ser 

percorridos no íntimo de cada um – de um terceiro leitor, inclusive? 

 Por outro lado, podemos aproximar a disponibilidade que Larossa (2002) 

aponta no sujeito da experiência da disposição pela busca inerente àquele que 

lê. A leitura como uma operação de caça é o conceito com o qual Certeau 

(1994) abre um dos capítulos do livro A Invenção do Cotidiano. Sobre o ato de 

ler, ele diz: “Experiência inicial, até iniciática: ler é estar em alhures, onde não 

se está, em outro mundo; é construir uma cena secreta, lugar de onde se entra 

e de onde se sai à vontade” (1994, p. 245). Ao escrever sobre superfícies 

portáteis de papel tais como cartas e zines (mapas), alguém nos convida a um 

passeio existencial, um exercício de alteridade, passível de reinvenção. São 

documentos que contém em si múltiplas temporalidades, essas escritas de si. 

São também bilhetes de viagem, seja no sentido de notas escritas em trânsito 

ou documentos que comprovam e permitem o deslocamento. Certeau (1994) já 

revelava que: “Os leitores são viajantes; circulam nas terras alheias, nômades, 

caçando por conta própria. Através dos campos que não escreveram, 

arrebatando os bens do Egito pra usufruí-los” (1994, p. 245). 

Foucault (1992) construiu o conceito de escrita de si ao refletir acerca de 

práticas de escrita que se desenvolveram por volta dos séculos I e II. Duas 

formas são apontadas em sua obra: os hypomnemata e a correspondência, a 

respeito da qual falaremos à frente.  Os hypomnemata eram cadernos pessoais 

usados para anotações relativas à vida prática, como uma agenda, mas 

também como um “guia de conduta”: 

 

Neles eram consignadas citações, fragmentos de obras, exemplos ou 
ações de que se tinha sido testemunha ou cujo relato se tinha lido, 
reflexões ou debates que se tinha ouvido ou que tivessem vindo à 
memória. Constituíam a memória material das coisas lidas, ouvidas 
ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual tesouro acumulado, à leitura 
e à meditação ulterior (FOUCAULT, 1992, p.135). 
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Foucault localiza esses usos na Grécia antiga. Será possível encontrar 

traços semelhantes nos conteúdos dos hypomnematas e o dos zines? E 

quanto aos seus usos? Lendo sobre os hypomnematas uma das imagens que 

me vieram foi a das agendas da Tribo25, tão comuns entre amigas 

adolescentes nas salas de aula do meu colégio, recheadas de letras de 

músicas, poemas, dedicatórias carinhosas, telefones, fotos, além de anotações 

cotidianas de ordem prática ou não. A outra imagem foi a de um caderno de 

receitas na cozinha da casa de meu pai, em uma cidade pequena do interior. 

Abrindo o caderno ao contrário, lá estavam poemas escritos, transcritos e 

ilustrados pela cozinheira. O que intencionaria essa mulher nessa escrita? Qual 

a motivação das escritas de si, ao se distanciarem dos usos práticos e 

objetivos da língua? 

 

Toda escrita de si deseja reter o tempo, constituindo-se em um lugar 
de memória. É o caso dos textos – sejam eles diários, cartas ou 
memórias – que se voltam para o registro de fases específicas de 
uma vida, um período percebido como excepcional (GOMES, 2004, 
p.19). 

 

Ou não. Afinal, a noção de excepcional pode ser bastante relativa, ou 

ainda, melhor percebida com a passagem do tempo e a transformação do autor 

em outro leitor de si, dada a diversidade de experiências vividas. Escrever se 

apresenta aos zineiros-correspondentes como forma de existência e de 

resistência, como maneira de estar no mundo e visitar mundos alheios, 

construir outros, através do desenhar das linhas de fuga e de encontro. O ato 

de escritura, como nos expôs Karla Demoly (2008), é um ato de construção de 

realidade, não de representação. Encontramos mais particularidades:  

 

Defende-se que a escrita de si é, ao mesmo tempo, constitutiva da 
identidade de seu autor do texto, que se criam, simultaneamente, 
através dessa modalidade de “produção do eu”. Tal abordagem 
converge com a ideia de se entender a escrita de si como tendo 
“editores” e não autores propriamente ditos (GOMES, 2004, p.16). 

 

                                                           
25

 Tais agendas destacavam-se nas papelarias por ter um visual inovador com cores diversas, 
poemas e imagens em suas páginas. É possível vê-las aqui: 
<http://www.historicovisual.blogspot.com.br/>. 

http://www.historicovisual.blogspot.com.br/
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A afirmativa acima é passível de ser analisada, pois o grupo estudado na 

pesquisa, composto por zineiros-correspondentes, ou missivistas, também 

possuem outras denominações: autores de zines, faneditores ou simplesmente 

editores. E, como editores, não apenas escrevem, mas analisam, selecionam, 

cortam e apresentam ao leitor um texto lapidado, ainda que seu resultado 

contenha em si padrões estéticos que diferem da ideia de lapidação da maioria. 

Ao longo da dissertação vamos explorar hibridismos entre tipos de 

escrita de si, assim como o conceito de autoria e o poroso entre alguns 

gêneros textuais que se farão presentes nos dois suportes escolhidos: a carta e 

o zine. Segundo Roger Chartier (2002), “na cultura impressa, a ordem dos 

discursos se estabelece a partir da relação entre tipos de objetos (os livros, o 

diário, as revistas), categorias de texto e formas de leitura” (2002, p. 22). Diante 

das grandes transformações que testemunhamos em tais eixos componentes, 

é possível dizer que a ordem dos discursos é um campo rico para novas 

análises, não só no que tange a leitura, mas também a escrita.   

E se formos além da aproximação entre mapas e cartas como percursos 

que sinalizam caminhos/diálogos para o de dentro de si e incluirmos nas ideias 

do parágrafo acima os zines, cartas manuscritas e os diários? Supomos que 

todas estas formas de escrita de si sejam escritas de nós, de nós da rede nos 

dois sentidos: nós todos que dela fazemos parte e dos nós que são pontos 

onde um número maior de linhas – caminhos – se cruzam.  Encontramos nas 

cartografias de Félix Guatarri e Suely Rolnik (1996) a noção de território 

existencial que, como espaço de atravessamentos: 

 

[...] ultrapassa o uso que dela fazem a etiologia e a etnologia. Os 
seres existentes organizam-se segundo territórios que os delimitam e 
os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território 
pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 
percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território 
é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. 
Ele é o conjunto dos projetos e das representações nos quais vai 
desembocar pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, 
de investimentos, nos tempos e nos espaços, culturais, estéticos, 
cognitivos (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 323). 

 

Sim, a troca de correspondência pode nos tornar então, de certa forma, 

conterrâneos, assim como a criação de zines e a escrita de diários. A 
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variedade das escritas de si/de nós que se hibridizam nesses artefatos – zines 

como cartas-bomba – eclodem e expandem territórios existenciais, espaciais e 

temporais. Podem provocar desterritorializações e proporcionar 

reterritorializações (GUATTARI & ROLNIK, 1996), ou seja, reorganizações ou 

reinvenções de si, em meio a espaços físicos e fluxos de pensamento que não 

se submetem a uma ordem linear. Ao pensar sobre essas dimensões de 

criação, temos: 

 

A bagunça não é uma coleção de objetos, mas uma entidade em si 
mesma, uma intimidante, excitante e irresistível apresentação de 
possibilidade. [...] A bagunça tem sua própria ambiência. Bagunças 
diferentes criam momentos diversos de possibilidades, sugerem 
comparações e alianças únicas

26
 (POLETTI, 2008, p.111). 

 
 

A bagunça é constantemente associada a uma ideia do senso comum 

do que seja um fanzine. Ou de como seja o quarto de um artista – ou sua vida. 

Voltando ao paralelo entre criar e brincar, passando pela expressão “fazer 

bagunça”, encontramos ideias relacionadas: divertir (-se), subverter, 

transgredir, experimentar, tirar do lugar. Deslocar, forçar reinvenção, 

desterritorializar. 

É também associada ao punk rock, seja enquanto postura política, 

noção de diversão ou estética. Os zines tais como os conhecemos hoje são 

herdeiros diretos e ao mesmo tempo uma das bases estruturais do movimento 

punk. O visual anárquico foi incorporado aos zines na década de 70, junto com 

a eclosão mundial do estilo de vida e produtos que o acompanhavam: a música 

fácil e rápida de três acordes, as bandas, as roupas rasgadas, expressões 

agressivas, sexualidade dúbia, autoflagelação, niilismo, humor sarcástico, 

drogas e, sobretudo, o caro – e muitas vezes empacotado e vendido de volta 

pela grande mídia - conceito do Do-It-Yourself, o Faça-Você-Mesmo.   

Até então a diagramação da maioria dos zines – em geral de 

quadrinhos, ficção científica e literatura – buscavam aproximar-se do padrão 
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 “Mess is not a collection of objects but an entity unto itself, an intimidating, exciting and 
overwhelming presentation of possibility. (…) Mess has its own climate. Different messes 
creates diverse moments of possibilities, suggest unique comparisons and alliances” (POLETTI, 

2008, p.111). (Tradução nossa para fins de estudo). 
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usado pelos grandes veículos de mídia impressa. A quebra de padrão ainda 

não existia para estes zineiros talvez por existir uma vontade de se encaixar no 

sistema. Até hoje é comum que zines de quadrinhos, de poesia e mesmo de 

rock busquem o padrão das publicações comerciais por conter em si a intenção 

de profissionalizar-se. No caso da estética punk, pelo menos em sua origem, 

tratava-se de um novo padrão advindo do contexto sócio-cultural.  

 

Figura 22. Capa do zine Sniffing Glue, um dos primeiros zines punks ingleses. Mesmo com a capa manuscrita e 
datilografada, o padrão remete ao dos impressos de grande mídia: título, subtítulos, chamadas para as matérias 
internas e algum grafismo. 
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Os zines não tem endereço certo, raramente estarão em bancas de 

revistas e lojas, como publicações comuns. Os zines nascem, circulam e 

repousam em territórios bastante específicos, podemos dizer particulares até 

certa medida. O quarto de dormir, a casa. Transportados ao leitor pelos 

correios ou pelo autor, habita por curto período sua bolsa/mochila/pasta/bolso e 

então muda de casa. Empilha-se, coleciona-se, tais acervos vão crescendo de 

acordo com o empenho do leitor, que buscará zineiros por cartas ou em 

eventos de zine. Buscará um diálogo, na maioria das vezes. Os territórios 

relacionados aqui são: o quarto, a rua (a cidade), outro quarto. A memória 

transfigura-se nos acervos móveis, bolos de zines dentro de malas e 

envelopes, possibilitando o cogitar de muitos modos de transitar, circular, em 

um movimento que mobiliza outros territórios físicos, inclusive, mesmo de 

menor raio, como sensórios-motores.  

Aqui relembro a afirmativa de Walnice Galvão (2008) ao ser questionada 

sobre o possível fim da carta como meio de comunicação. Ela concorda: “A 

carta sumiu, junto com o advento do computador doméstico” (2008, p. 15). A 

questão seguinte tratava do número expressivo de estudos dedicados à escrita 

de cartas nos últimos 30 anos. Sua resposta é bem-humorada e inquietante, 

inclusive evocando a crítica genética: 

 

Trata-se de duas faces do mesmo fenômeno. A disseminação do 
computador acabou com a carta, e na hora que a matou, descobriram 
que era um objeto precioso. É a mesma origem, na minha opinião, da 
crítica genética: o estudo dos processos de criação nos manuscritos 
só apareceu quando o computador obsoletizou o rascunho, que então 
se tornou uma coisa preciosa também. A crítica genética nasce junto 
com esse interesse renovado pela carta. Com a popularização do PC, 
do correio eletrônico, ninguém mais escreve cartas. Então, todo 
mundo botou a mão na cabeça, dizendo: ‘Meu Deus, que 
preciosidade! Desapareceu! Vamos estudar!’ É bem materialista 
minha explicação (GALVÃO, 2008, p.15). 

 

Se a autora fala em materialismo, falaremos de materialidade, pois a 

leitura de uma carta se inicia com a presença de um objeto. Com uma 

chegada, quelque chose que arrive, ou ainda, um événement, ou seja, 

acontecimento. Qual a proporção de cartas pessoais manuscritas em relação 

ao de contas e publicidade entregue pelos Correios hoje? Sempre que posso 

converso com carteiros e funcionários dos Correios e percebo dois fenômenos: 
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houve uma grande diminuição na remessa de correspondência pessoal na 

última década e há quase sempre uma disposição positiva ao estar diante de 

uma carta pessoal e em ser parte de uma rede que possibilita sua viagem e 

sua chegada às mãos do destinatário.  

 

 Figura 23. Um envelope feito de tiras de papel - porém dentro dos padrões impostos pelos Correios. 

Então, a carta enquanto objeto, composta por papel, envelope, selo e 

carimbo – sem incluir aqui as que levam realia e memorabilia – já destoa dos 

objetos ao seu redor, até mesmo entre carteiros. E assim são com frequência, 

fora dos padrões, as cartas de zineiros, aproximando-se do universo da arte-

postal e traçando linhas de fuga que combinam outras estéticas às regras fixas 

de protocolo da empresa. 

A carta enquanto matéria, enquanto presente objeto-súbito e objeto-

dádiva. As cartas pessoais dialogam com os zines de forma direta. São objetos 

frágeis, demandam tempo e trabalho. Será que só existem pelo prazer e afeto 

que proporcionam aos seus correspondentes? Alison Piepmeier (2009) 

argumenta que: 
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[...] uma idéia a qual muitos zineiros aludem e aderem é: a noção de 
que o papel é mais apropriado para facilitar a conexão humana do 
que a mídia eletrônica. [...] Um pedaço de papel traz as marcas do 
corpo que o criou assim como carrega outras informações sensoriais 
ao leitor. O papel, então, é um nexo, uma tecnologia que media a 
conexão não apenas entre pessoas, mas entre os corpos

27
 

(PIEPMEIER, 2009, p.63). 

 

Ao longo das análises das cartas dos correspondentes, voltaremos à 

questão da materialidade enquanto nexo entre missivistas, ou, de forma mais 

específica, entre corpos, como Piepmeier afirma. Outro conceito chave é o de 

Michel Trebitsch (1992) ao identificar e propor duas grandes categorias de 

correspondência que privilegiam os aspectos comunicacionais e que são 

bastante citados em outros estudos. Trata-se da correspondência-rede e da 

correspondência-laboratório, termos estes traduzidos e comentados por Ângela 

Gomes (2004): 

 

Correspondance-réseau: através dela se pode traçar um conjunto de 
relações que evidenciam um grupo organizado. Tal grupo pode se 
estruturar em torno de uma ou mais figuras referenciais e ter objetivos 
comuns, que são mais ou menos discutidos nas cartas. 
Correspondance laboratoire. Correspondência de amizade intelectual. 
Aproxima-se de circuitos informais de sociabilidade e evoca 
sentimentos, além de troca de ideias e favores. A amizade e o debate 
intelectuais são condição e produto do trabalho entre os 
correspondentes (GOMES, 2004, p.53). 

 

Percebo que há possibilidade não só de fusão entre os dois conceitos, 

mas também, ao refinar o olhar, percebemos outras modalidades de 

correspondências para além destes. Estamos investigando os modos de 

subjetivação construídos numa rede de correspondentes que produziam 

zines e se organizavam em torno de encontros – físicos ou não -, e que 

também experimentaram uma construção intelectual, afetiva e artística 

permeando a rede e transparecendo na escrita das cartas.  

Para melhor observarmos a emergência dos modos de subjetivação nas 

correspondências dos zineiros, propomos uma carta-grafia desses escritos, 
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 “(...) an idea that many zine creators allude and adhere to: the notion that paper is better 
suited for facilitating human connection than electronic media. (…) A piece of paper brings the 
marks of the body that created it as well as carrying other sensory information to the reader. 
The paper then, is a nexus, a technology that mediates the connections not just of people, but 
of bodies” (2009, p.63). (Tradução nossa para fins de estudo). 
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método que se cria enquanto acontece, dando origem à um mapa das 

subjetividades e práticas zineiras. Será nosso plano de consistência, faz parte 

do rizoma que aqui se apresenta permeado por este mapa que, como o de 

Deleuze e Guattari (1997): 

 

É aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele 
pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer 
natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação 
social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como uma obra 
de arte, construí-lo como uma ação política ou como uma meditação 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.22). 

 

O TEMPO DAS CARTAS DOS ZINEIROS 

Caracterizo em três grupos os espaços de análise presentes na 

pesquisa e que fundem-se no texto entre os trechos das cartas dos 

correspondentes, a seguir. São eles: tempos de produção, tempos de difusão, 

tempos de memória. Todos são espaços que comportam ações coletivas e 

individuais, mas com uma observação especial para os tempos de difusão. 

Os tempos de produção se desenvolvem em espaços íntimos, a casa, 

o quarto do zineiro. Tradicionalmente zines são objetos concebidos de forma 

caseira, mesmo que a ideia germine e transforme-se continuamente enquanto 

o zineiro passa – ou passeia – pelos espaços cotidianos (lugar de trabalho, 

lugar de estudo, lugar de entretenimento, os espaços entre estes lugares). É 

necessário algum recolhimento e muitos tem em seu lugar de criação o que 

chamamos de “caixa de coisas zináveis”. Trata-se de uma caixa/pasta/gaveta 

repleta de ideias inacabadas, materiais para novas ideias, fotos, reportagens, 

recortes, peças de memorabilia e realia. Como se organiza a escrita das cartas 

nesse espaço/tempo? O hibridismo entre tais escritas de si dá-se também por 

aspectos materiais? Em geral, um zine nasce no quarto do autor e é feito 

sozinho ou coletivamente. O segundo tempo de produção é o das oficinas de 

zines, algo bastante comum em Fortaleza, desde o início dos anos 2000. 

Proposta por instituições e coletivos diversos (ONGs, escolas, centros culturais, 

coletivos de artistas, etc), um grupo de participantes reúne-se com tempo 

definido, (curto, em geral entre 2h e 12h) com o objetivo de conhecer e criar 
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zines, ou um só. A escrita de cartas é uma das atividades possíveis em 

oficinas: após a leitura de diversos títulos – muitas vezes o contato inicial com 

um zine - os participantes topam escrever aos autores, mesmo sendo ainda 

desconhecidos. Passar coletivamente por esse processo trata-se de outro tipo 

de experiência radical com influência não só na criação, mas nos envolvidos e 

na memória destes, que passa a ser coletiva/compartilhada desde a concepção 

do zine e, em parte, da correspondência. São co-autores do mesmo objeto.  

Quanto aos tempos de difusão, a ponte entre zineiros e leitores se dá 

basicamente por três caminhos: pessoalmente (no cotidiano de ambos ou em 

eventos de difusão), algum estabelecimento onde os zines são deixados pelo 

autor (lojas, espaços culturais, distros 28, etc.) para serem vendidos ou 

distribuídos gratuitamente ao público e por correspondência física.29 Ressalto o 

termo espaço relacionado a movimento, ao entre, passível de entrelaçamentos. 

Espaços físicos, gestos e objetos como pontes de travessias e encruzilhadas. 

Percebo os tempos de memória em duas dimensões completamente 

imbricadas: materiais e imateriais. Partindo da materialidade, teremos os 

acervos particulares e públicos onde os zines podem ser (re) encontrados. 

Porém, se analisarmos a memória como um espaço da experiência em si, 

poderíamos então imaginar por quais portas e caminhos chegamos até lá?  Os 

arquivos de zines são os mais explícitos, porém será possível encontrar outros 

disparadores de memórias, ou seja, portas que nos levam a esta dimensão? 

Os espaços físicos da cidade que funcionaram como ateliês de produção e 

pontes entre autores e leitores podem se transformar nessas portas, assim 

como a materialidade e o conteúdo das cartas trocadas entre os zineiros e 

seus leitores. 

Concordo com Piepmeier (2009) ao afirmar que o ato físico de criação 

de um zine localiza seus criadores em seus corpos, ajuda-os a se conectarem 

                                                           
28

 Distros é uma forma corrente de referência para distributors, iniciativas muitas vezes 
solitárias ou de pequenos grupos organizados para difundir produtos de mídia alternativa e 
contracultura. São pontes entre o público e os autores, revendendo os zines que compram ou 
vendendo em consignação, para repassar o lucro – mínimo – ao autor. Forma pouco usada no 
Brasil, porém era possível encontrar distros entre entusiastas do rock, especialmente antes da 
difusão da Internet. 
29

 Podem ainda ser disponibilizados através dos meios virtuais, como o já citado blog 
Zinescópio, de Jamer Mello. 
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com seus corpos. A autora vai adiante e apresenta o conceito de comunidade 

corporificada (embodied community) como sendo uma das bases fundamentais 

para compreender as estruturas sociais construídas através de zines, pois: 

 

Ao mobilizar experiências humanas particulares ligadas ao corpo, 
incluindo vulnerabilidade, afeto e prazer, esses zines alavancam suas 
materialidades rumo a um tipo de interação física substituta e oferece 
mecanismos para a criação de relacionamentos significativos 

30
 

(PIEPMEIER, 2009, p. 58). 

 

Para os zineiros a correspondência inicia-se como forma de fazer chegar 

ao outro um zine – e tal constatação será trabalhada posteriormente, quando 

da apresentação do corpus da pesquisa. Algumas vezes o texto que segue 

dentro do envelope além do zine é um bilhete curto, uma pequena nota, ou até 

uma carta aberta e fotocopiada aos leitores. Outras é uma carta que pode 

crescer ao longo da troca, por diversos motivos. Em Fortaleza, as cartas 

enviadas ao zine Esputinique muitas vezes chegavam sem os zines, ou não os 

mencionava da forma convencional, que seria algo como: Olá-sou-de 

________, envio-meu-zine-por favor-acuse-recebimento. O que parecia ser a 

extensão de uma conversa, embora todos os interlocutores habitassem a 

mesma cidade e tivessem um encontro mensal para troca de zines com 

interação física – o Zine-se. Enquanto sedimentava-se uma amizade, tais 

cartas se referiam aos encontros, à rede, às experiências, uma espécie de 

diário de campo trocado e coletivo, construído aos poucos e de forma bastante 

fragmentada. Há mais de um motivo para justificar as cartas dos zineiros 

ao zine Esputinique como objeto delimitado nesta pesquisa. Primeiro por 

serem registros físicos da existência da rede, segundo por ser uma das formas 

pelas quais essa rede parece ter sido tecida durante algum tempo. Além 

desses dois motivos, as cartas escritas entre 2002 e 2005 e remetidas ao zine-

catálogo Esputinique revelam as impressões dos zineiros-correspondentes 

enquanto a rede era construída. 

                                                           
30

 “By mobilizing particular human experiences that are linked to the body, including 
vulnerability, affection and pleasure, these zines leverage their materiality into a kind of 
surrogate physical interaction and offers mechanisms for creating meaningful relationships” 

(PIEPMEIER, 2009, p. 58). (Tradução nossa, para fins de estudo). 
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Como fazer então para criar uma estratégia de olhar esse universo 

híbrido tão pouco explorado? Há uma observação da historiadora Ângela de 

Castro Gomes que iluminou um dos nortes: 

 

Uma documentação construída nessas bases exige um deslocamento 
nos procedimentos de crítica às fontes históricas [...] está descartada 
a priori qualquer possibilidade de se saber “o que realmente 
aconteceu” (a verdade dos fatos), pois não é essa a perspectiva do 
registro feito (GOMES, 2004, p.15). 

 

Não só concordo com Gomes, mas também, diante do contexto dessa 

pesquisa, com Deleuze (1992, p.166), que as noções de importância, de 

necessidade e de interesse são mil vezes mais determinantes que a noção de 

verdade. Ao escolher trabalhar com cartas de um grupo de zineiros, há de se 

ter em mente o princípio de conexão e de heterogeneidade rizomático, pois 

qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo 

(DELEUZE e GUATTARI, 1997, p.15), assim como em um caleidoscópio de 

subjetividades em constante afetação de suas partes pelo todo e vice-versa, 

além de cada parte por outra.  
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Parte 3 – BUM! Cartas-bombas-caseiras 
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ABERTURA DAS CAIXAS DE CARTAS – MÉTODO QUE SE 
CRIA ENQUANTO ACONTECE. 
 

A partir de 1999, quando criei o zine Missiva, passei a organizar a 

correspondência que me chegava. Essa organização aconteceu de três formas: 

através de um arquivo de fichas de correspondentes, um caderno de saída de 

correspondência, e as caixas anuais. O rigor acabou depois do Esputinique, em 

2006. A primeira caixa é de “98 pra trás”, daí vem a de 1999 e sucessivamente, 

uma por ano. Porém, devido ao grande volume, havia duas caixas para a 

correspondência do ano de 2003: uma para o primeiro e outra para o segundo 

semestre. As caixas em si também tem história. Olho para elas hoje e recordo 

de onde vieram: caixas de papel da gráfica que frequentava, caixas decoradas 

artesanalmente por amigos, caixas dadas de presente, caixa achada no meio 

da rua, caixas totalmente improvisadas.  

Podemos traçar uma linha entre as caixas das coisas zináveis e outra 

caixa citada em uma das conversas entre Foucault e Deleuze (2006). Este 

último afirma que “uma teoria é exatamente como uma caixa de ferramentas. É 

preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesma” (2006, p. 201). 

Segue adiante citando o escritor francês Proust, que recomendava: “tratem 

meus livros como óculos dirigidos para fora, e se eles não lhes servem, 

consigam outros, encontrem vocês mesmos seu aparelho, que é forçosamente 

um aparelho de combate” (PROUST apud DELEUZE, 2006, p. 201). Ao 

construir seus zines, os zineiros escolhem de suas caixas de coisas zináveis e 

de seus repertórios elementos que se combinarão a serviço do autor, na 

montagem não apenas de uma pequena máquina de guerra – zine-carta-

bomba-caseira – mas também de cada uma de suas peças. 

Fazer o Esputinique era bastante trabalhoso, mas não parecia. Ao longo 

desse período dois arquivos foram crescendo em paralelo: o de zines e o de 

cartas. Ao voltar dos Zine-se com mais uma pilha de lançamentos ou recebê-

los pelo correio, anotava de lápis no envelope o nome e o número da 

publicação e o colocava com outros zines que seriam resenhados no 

Esputinique seguinte. As caixas de zines já resenhados eram levadas para as 
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oficinas, sendo exploradas no momento da leitura/fruição. As caixas de cartas 

ficavam guardadas.  

Para esta pesquisa tive primeiro que localizar as caixas referentes a 

2002, 2003, 2004 e 2005. Como me mudei algumas vezes nos últimos dois 

anos, trabalhei com as caixas de 2002 e de 2005, logo que as encontrei. Há 

muitas diferenças entre elas. Como em tamanho, a de 2005 é bem maior, e em 

volume de correspondência.  Depois de uma releitura geral, encontrei a de 

2003 (em duas caixas) e a de 2004. Separei a correspondência de cada 

ano/caixa em três grupos: 

1-Correspondências íntimas, que não diziam respeito aos zines.  

2-Correspondência de outras cidades relacionadas aos zines. 

3-Correspondência de Fortaleza relacionada aos zines. 

 

Ao longo da pesquisa bibliográfica encontrei diversas observações 

quanto às especificidades do trabalho do pesquisador junto aos arquivos 

particulares e, mais especificamente, aos arquivos de correspondência.  Ângela 

Castro Gomes (2004) alerta para o cuidado na ausência de rumo ao lidar com 

a documentação selecionada para uma pesquisa: 

 

A tentativa às vezes é acompanhada de fracasso, pelo fato de o 
pesquisador não conseguir fazer suas escolhas e, portanto, não ter 
coragem ou segurança para descartar muito do que coletou, 
hierarquizando seus documentos e deixando claro para o leitor que é 
ele, o pesquisador, quem conduz a fonte, e não é por ela 
conduzido/possuído (GOMES, 2004, p.126). 

 

Suspeito que tal risco é ainda maior por se tratar de um acervo particular 

meu, ou seja, cartas que foram escritas para mim em determinado momento da 

vida. E a releitura inicial para recompor esse momento compartilhado em que a 

correspondência se construiu foi feita e refeita com diferentes objetivos. O 

primeiro, como mencionei antes, foi criar três grupos para cada ano: 
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Figura 24.  Na horizontal, de cima para baixo: correspondência íntima, correspondência de fora de Fortaleza, 
correspondência de zineiros de Fortaleza entre 2002 e 2005. 

 

Amarrei com laços de fita as correspondências dos dois primeiros 

grupos, deixando enfileiradas as cartas do terceiro. O segundo objetivo foi 

percorrer novamente o caminho de construção da rede de comunicação e 

produção entre zineiros de Fortaleza a partir de 2002, ano do primeiro Zine-se, 

através da releitura de todas as cartas deste grupo. A constatação das 

múltiplas temporalidades coexistindo através de cada parte da correspondência 

foi arrebatadora. Quando digo cada parte, falo de cada um dos três grupos, de 

cada ano em si, da parte ativa dessa correspondência (escrita por mim e 

espalhada em diversos bairros de Fortaleza e cidades afora), das partes físicas 

que compõem uma carta (envelope, selo, carimbo, caneta, caligrafia, papel de 

carta e extras) e das temporalidades contidas ali, trazendo elementos do 

passado, presente e de um futuro possível.  

 O terceiro objetivo da releitura foi identificar e definir um grupo que, 

através da correspondência, refletisse a respeito da rede que se construía em 
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exercício espontâneo de metalinguagem. E aqui recorro ao conceito de 

intercessores de Gilles Deleuze (1992). Ao tratar do ato de pensar, filosofar, ser 

instigado a buscar respostas, Deleuze fala dos intercessores como 

disparadores de movimentos internos: 

 

O importante nunca foi acompanhar o movimento do vizinho, mas 
fazer seu próprio movimento. Se ninguém começa, ninguém se mexe. 
[...] O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. 
Sem eles, não há obra. Podem ser pessoas [...] mas também plantas 
e até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou 
inanimados. É preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma 
série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente 
imaginária, estamos perdidos. Eu preciso dos meus intercessores 
para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se 
trabalha em vários, mesmo quando isso não se vê (DELEUZE, 1992, 
p.160). 

 

Somos então plenos de atravessamentos artísticos, éticos, literários, 

emocionais, meus intercessores/zineiros-missivistas e eu. Tais 

atravessamentos reverberam até hoje e estão gravados nos trechos de suas 

cartas, que tanto me deram o que pensar.  

Defini um grupo de oito correspondentes, que chamo de intercessores. 

São eles: Anna Karine Lima (Anna K.), Deynne Augusto, Jackson Júnior., 

Joanne Oyama (Joey), João Alberto (Lupin), Márcio Moreira, Manoel Oliveira e 

Tiago Montenegro (Nico). As cartas de 2002 e 2003, antes da ONG ZINCO ser 

criada já traziam reflexões profundas e continuadas, dado o tempo e o nível de 

envolvimento desses correspondentes com a rede. Ativamente presentes na 

configuração da rede até então, em 2004 e 2005 alguns voltavam-se para 

momentos da vida em que fazer zines e escrever cartas já não aconteciam com 

a dedicação de antes. Buscavam trabalho, graduavam-se, saíam de casa, 

mudavam de cidade... cresciam. Mas o vínculo com a rede de alguma forma 

era mantido. Além desses oito, alguns trechos de outros 

zineiros/correspondentes são citados pontualmente, auxiliando-nos a ressaltar 

determinados aspectos de análise.  

Para apresentá-los, optei por fazer um zine que segue como uma das 

cartas na manga (anexo). Adianto que todos são o que chamei, no zine 

homônimo de 2003, de Pessoas Triscáveis. Explico. Triscar é o nome comum 
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para tocar de leve, no regionalismo do Ceará. Tais pessoas são reais e estão 

(ou estavam, entre 2002 e 2005) ao alcance da mão, de um abraço, já que 

morávamos na mesma cidade. Voltando ao conceito de sujeito da experiência 

de Larossa (2002), e a partir da análise da correspondência, percebo que 

foram tocadas pela experiência que partilhamos. Indo um pouco mais além 

nesse caminho/diálogo com Deleuze (1997), se foram sensíveis aos signos 

emitidos por mim, isto nos torna, segundo ele, amigos. É hora então de outro 

número deste zine, como parte integrante do método de pesquisa. 

Outro ponto de partida para a seleção é que todos estão inseridos na 

rede da escrita de cartas e zines, e no ato de estarem presentes aos Zine-se, 

oficinas, etc., porém com níveis e períodos distintos de envolvimento.       

 

Figura 25. Ordenação por remetentes do grupo selecionado na correspondência de 2004 para a escrita 
datilografada reconstitutiva do contexto individual e coletivo. 

 

Chegando ao final desta etapa, construí então um texto que registrava 

de forma livre o processo de reconstituição do contexto histórico, social, afetivo, 

individual e coletivo entre 2002 e 2005, enquanto relia as cartas. Optei por criar 

este texto-dispositivo datilografando-os, assim como fazia nas páginas de 

resenhas do Esputinique e com a mesma máquina de escrever, além de voltar 
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a dispensar regras de separação silábica. Foucault discorre sobre sua noção 

de dispositivo como: 

 

 [...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre esses elementos (FOUCAULT, 1979, p. 244). 

 

Foi o primeiro caminho que encontrei em busca de procedimentos de 

pesquisa que se aproximassem dos processos de criação de escritas de si aqui 

apresentados, como as cartas, zines e diários. Eles seguem adiante, enquanto 

um retrato da reflexão sobre tais processos enquanto tronavam a acontecer – 

novamente eu escrevia à máquina pensando em meus intercessores. Em meio 

ao processo de desenvolvimento da pesquisa, encontro a criação de um fio que 

una e entrelace tempo e espaço. 

É partindo desse fio de memória estendido sobre tantos outros fios - 

formando caminhos percorridos por tantas cartas, mensageiros, publicações 

estranhas, situações comunitárias de criação, materialidade, territórios de afeto 

e comunicação silenciosa - que traçaremos linhas de cruzamento entre essas 

duas formas de escrita de si: zines e cartas. 
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FAC-SÍMILES DO CALEIDOSCÓPIO ZINEIRO 
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COM AS CARTAS NA MESA 

 

Após definir os correspondentes e escrever uma breve retrospectiva do 

que nos passou entre 2002 e 2005 como selecionar os trechos do corpus de 

correspondências? Como apresentá-los e comentá-los? Como saber se 

estamos no caminho certo? Trata-se de um percurso a ser sempre 

reconstruído e as páginas postas aqui sucessivamente não devem apontar 

apenas para uma rota, mas sim, além de sugerir um mapa criado com múltiplas 

entradas possíveis, partir de algum meio, não do começo nem do fim. Mirar 

essa pilha de cartas é mirar impossibilidades e seus contrários: 

 

Se um criador não é agarrado pelo pescoço por um conjunto de 
impossibilidades, não é um criador. Um criador é alguém que cria 
suas próprias impossibilidades, e ao mesmo tempo cria um possível. 
[...] É dando cabeçadas que se acha. [...] sem um conjunto de 
impossibilidades não se terá essa linha de fuga, essa saída que 
constitui a criação, essa potência do falso que constitui a verdade. É 
preciso escrever líquido ou gasoso, justamente porque a percepção e 
a opinião ordinárias são sólidas, geométricas (DELEUZE, 1992, p. 
171). 

 

Que escritura se faz possível ao surgir permeada por tantas outras 

escrituras? Escrevo tensionando os limites entre o rigor acadêmico e a criação 

artística, como afirma Deleuze, tentando tornar a escrita líquida ou gasosa. 

Como será esse jogo de cartas? Há cartas repetidas? Como captar o estilo de 

cada correspondente e mergulhado nesse estilo, as respostas para a 

pesquisa?  

 

O estilo tem necessidade de muito silêncio e trabalho para produzir 
um turbilhão no mesmo lugar, depois lança-se como um fósforo que 
as crianças vão seguindo na água da sarjeta. Pois certamente não é 
compondo palavras, combinando frases, utilizando ideias que se faz 
um estilo. É preciso abrir as palavras, rachar as coisas, para que se 
liberem vetores [...] (DELEUZE, 1992, p.172). 

 

O sentido de uma escritura está para além de regras gramaticais, 

sintaxe e ortografia. O sentido de uma carta está para além do que o texto da 

carta pode revelar. Como liberar os vetores do que nos fala Deleuze? Como 

transpor ou reconstruir as potências e delicadezas presentes na construção da 

rede que estudamos, senão abrindo-lhes as palavras, rachando-as? Foucault, 
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intercessor de Deleuze, também percebia essa grande armadilha que pode ser 

o ato de escritura: 

 

Gostaria de escapar desta atividade fechada, solene, redobrada 
sobre si mesma, que é, para mim, a atividade de colocar palavras no 
papel. [...] Eu gostaria que ela (a escrita) fosse um algo que passa, 
que é jogado assim, que se escreve num canto de mesa, que se dá, 
que circula, que poderia ter sido um panfleto, um cartaz, um 
fragmento de filme, um discurso público, qualquer coisa (FOUCAULT 
apud AQUINO, 2011, p. 648). 

 

Qualquer coisa como um zine ou como uma carta? Um zine que é 

multiplicado para circular, passar de mão em mão, assim como uma carta que 

é escrita num canto de mesa e que se dá, recheada quem sabe de panfletos ou 

cartazes que se tornam papéis de carta, quem sabe. Ou seja, os híbridos que 

aqui enfocamos. Os zineiros-correspondentes desta pesquisa não haviam lido 

Foucault em 2002, mas entenderiam do que ele trata. Estávamos todos 

escapando do ato de escrever enquanto atividade solene, fechada sobre si, da 

forma como conhecemos na escola, embora de nós partissem, em momentos 

em geral solitários, as linhas de fuga que possibilitaram encontros. Reencontro 

no editorial do terceiro número do zine Missiva, de 1999: 

 

Figura 26. Editorial do zine Missina n.2 
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Criar é resistir, nos sopra Deleuze (1992). Fazer zines é um ato político, 

de micropolítica. Guattari (1987, p. 174) lança a ideia de uma política que se 

dirige tanto ao desejo do indivíduo quanto ao desejo que se manifesta no 

campo social mais amplo. Zines como bombas-caseiras, artefatos fabricados 

em casa para explosões internas. Assim como as missivas. O que esperava eu 

dessas explosões? Que deslocassem a organização interna dos leitores, que 

provocassem um movimento inédito e imprevisível, belo ainda que simples – 

talvez como o do fósforo que viaja na água e é seguido pelas crianças na 

imagem de Deleuze – e capaz de luminescências como nos fala Foucault: 

 

Ansiava ele (Foucault) que seus livros operassem como artefatos 
explosivos – eficazes feito bombas e, igualmente, belos como fogos 
de artifício – que, depois de carbonizados pelo uso, deixassem nada 
além de um rastro marcante na memória (AQUINO, 2011, p. 643, 
644). 

 

A ideia da escrita como ato de resistência pode ser vista pelo menos em 

duas dimensões: a da escrita de si – para si e a da escrita de si- para o outro, 

potencializando-se como escritas de nós da rede. As diferentes subjetividades 

que emergem das conversações em rede reforçam o mundo como usina (de 

criação), e não como teatro (representação), na contramão dos modos de 

operar capitalísticos, que trabalham na (re)produção sujeitos serializados. 

Polarizar o bem e o mal numa luta-contra-o-capitalismo é uma armadilha 

antiga, mas o problema está para além: 

 

O problema, portanto, não é o de construir pontes entre campos já 
constituídos e separados uns dos outros, mas de criar novas 
máquinas teóricas e práticas, capazes de varrer as estratificações 
anteriores e estabelecer as condições para um novo exercício do 
desejo (GUATTARI, 1987, p.174). 

 

Como desejam os zineiros? Que processos de singularização podem ser 

vislumbrados nesta micropolítica que é a escrita de si pelas cartas? 

Recomendo a leitura das respostas dos intercessores intercalada à do zine 

Pessoas Triscáveis, que compõe esta dissertação, para melhor apreciação e 

compreensão de cada multiverso, assim como seus entrelaçamentos. 
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Respostas na correspondência de Deynne 

- Ei, você tem outro desse? Pode me dar? 

Noite de Cine Ceará, 1999, estávamos em frente ao Cine São Luís, na 

Praça do Ferreira. Foi ali que lancei o primeiro número do Missiva. Escolhi 

simpáticos desconhecidos e entreguei em mãos. Devo ter dito algo como: ‘’É 

um fanzine, é pra você, você lê e depois me responde”. Entreguei um para uma 

amiga de Deynne, que em seguida pediu um pra si. Sua resposta não demorou 

a chegar e nos correspondemos bastante durante os dois anos seguintes. 

Deynne foi um dos primeiros correspondentes que participaram do Missiva 

como leitores-autores. Nos encontrávamos quase sempre por acaso em bares, 

calouradas, festas, cinemas. Conversávamos pouco, nos escrevíamos muito. 

Falávamos de música e poesia, trocávamos sugestões, impressões. Nosso 

fluxo de cartas foi intenso em 1999 e 2000, anos em que o Missiva durou. Nos 

anos seguintes o volume das cartas foi menor, mas seus conteúdos 

continuaram intensos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 
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Deynne esteve no primeiro Zine-se, em março de 2002, e lançou um 

zine com seus escritos/poemas chamado Tarja Preta, porém, devido à 

composição da capa, o nome Lexotan se sobressaiu e assim também era 

chamado. Desde sempre me chamou a atenção sua forma de escrever 

poemas, assim como sua caligrafia. Em sua primeira carta de 2002 não há um 

texto dirigido a mim, mas uma compilação de poemas transcritos à mão em 

folhas de papel fino, azul-claro. Na base de um deles lemos “DO DIÁRIO” e a 

data. Seria mesmo um trecho de seu diário que era enviado por carta? Então 

seu diário era feito em forma de poemas? Tratava-se de uma carta instigante, 

um transbordamento de criação, um gesto de confiança como descrito por 

Michel Trebitsch (1992) ao elencar dois tipos de correspondência entre 

intelectuais: a rede e o laboratório. Deynne expunha, assim, uma amostragem 

de sua obra em construção, era uma carta-canteiro-de-obras. Sua inclinação 

para a poesia estava presente em todos os seus escritos. Os zines, cartas, 

diários e poemas de Deynne amalgamavam-se e transmutavam-se uns nos 

outros, com o passar do tempo. 

 

Figura 28 

Autodidata em seus fazeres artísticos, Deynne não cursou universidade 

e não teve muitos empregos fixos. Mora até hoje em um bairro afastado do 

centro de Fortaleza e a chegada de uma carta sempre foi algo celebrado em 

sua rotina. Leitor prolífico, Deynne transcrevia trechos inteiros de seus livros 

preferidos. Uma de suas cartas foi parte do conto Os Dragões Não Conhecem 

o Paraíso, de Caio Fernando Abreu, transcrito numa folha amarelada de algum 

livro – e então arrancada para transformar-se em papel de carta. Apenas nas 

duas últimas linhas da carta Deynne se dirige ao leitor, após um asterisco que 

abre confissões súbitas e desconcertantes, também por trazer em si elementos 

literários.  
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Figura 29 

Deynne construía frases de efeito, quando não, poesia ao escrever 

cartas. Jogava o tempo todo com o autobiográfico e a literatura, tornando a 

carta uma espécie de mapa em que imaginação, confissões súbitas e 

referências a outros autores e obras eram linhas que teciam o caminho da sua 

subjetividade. Subjetividade esta que, como a de todos os envolvidos, 

construía-se através das experiências e do tempo, não era estanque, porém 

fugidia. Busco a voz de mais uma trabalhadora da palavra, a poeta Ana Cristina 

Cesar, também uma das preferidas de Deynne, para refletirmos juntos:  

 

Escrever cartas é mais misterioso do que se pensa. [...] 
supostamente tudo é muito simples. Não há um narrador 
fictício, nem lugar para fingimentos literários, nem para o 
domínio imperioso das palavras. Diante do papel fino da carta, 
seríamos nós mesmos, com toda a possível sinceridade verbal: 
o eu da carta corresponderia, por príncipio, ao eu verdadeiro, à 
espera de correspondente réplica. No entanto, quem se 
debruçar com mais atenção sobre essa prática, perceberá suas 
tortuosidades. A limpidez da sinceridade nos engana, como 
engana a superfície tranquila do eu (CESAR. 1993, p.105). 

 

A vontade de estender a mim algumas de suas leituras poéticas 

expressava-se também na materialidade da folha do livro arrancada e usada 

como papel de carta. A intimidade de Deynne com a literatura e o objeto livro 

permitia partir e repartir fisicamente o livro com alguém. Ao recordar a 

sensação encantadora que era a de caminhar pela cidade levando, dentro do 

meu caderno de faculdade, uma parte de um livro querido que, ao mesmo 
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tempo, era uma carta endereçada a mim, escrita e com a caligrafia do autor de 

um zine cujo estilo me encantava, recorro a Piepmeier quando diz que: 

 

[...] zine é algo durável assim como vulnerável. É durável porque 
pode ser enfiado numa mochila, escondido e encontrado depois. E 
ainda assim é vulnerável por registrar a passagem do tempo. Sua 
durabilidade e vulnerabilidade – sua simultânea não-preciosidade 
(algo que você dobraria e poria no bolso) e preciosidade (um objeto 
que é querido como uma carta de amor por significar conexão 
humana) – estão unidos à habilidade de iniciar uma comunidade 
corporificada

31
 (PIEPMEIER, 2009, p.76). 

 

 Enquanto escrevo observo o papel do livro/de carta de Deynne 

amarelecendo junto com os originais dos zines Missiva, cujas cópias chegavam 

até ele há 14 anos. Envelhecemos todos juntos. A fragilidade e a entrega são 

temas recorrentes na obra de Deynne, e podemos partir do nome de seu zine 

Tarja Preta/Lexotan – um remédio da família dos ansiolíticos usado, por 

exemplo, para tratar fobia social e síndrome do pânico – para perceber 

correlações interessantes sobre as formas e intensidades de envolvimento na 

rede de zines. Mais de uma vez ouvi de zineiros que zines são apenas 

desculpa para puxar conversa com alguém, ou seja, uma forma de socializar-

se, ou, mais intensamente, criar laços.  

A timidez e falta de traquejo social não eram problemas que 

atrapalhassem a interação entre quem ia ao Zine-se, pois caso seu autor não 

conseguisse, o zine enquanto objeto seria a extensão de sua presença, 

mensageiro e carta dentro da garrafa lançada ao mar ao mesmo tempo. Havia 

diversas formas de se estar em um Zine-se. Entre os que iam não apenas para 

ganhar ou comprar zines, mas para distribuir ou vender seus lançamentos, o 

primeiro passo era tirá-los da bolsa e expô-los – em geral no chão, escadas, 

batentes ou mesas, dependendo do lugar onde acontecia o Zine-se. Havia os 

que demoravam para executar esse gesto e havia os que chegavam, largavam 

os zines lá e iam embora, ou ficavam de longe observando a pilha acabar nas 

                                                           
31

 “(…) zine is something durable as well as vulnerable. It is durable because it can be tucked 
into a backpack, hidden away and found later. And yet it’s vulnerable because it registers the 
passage of time. It’s durability and vulnerabity – its simultaneous non-preciousness (something 
you would foul dand carry in a pocket) and preciousness (an object that is cherished like a love-
letter because it signifies human connection) – are linked to its ability to initiate embodied 
community” (PIEPMEIER, 2009, p.76). (Tradução nossa para fins de estudo). 
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mãos do público. Entre os zineiros mais preparados, a tiragem era posta em 

pequenas pilhas e reposta ao longo do evento, além de manter na bolsa os 

zines reservados a leitores específicos, para que estes não corressem o risco 

de ficar sem. Outros apenas trocavam seus zines diretamente ou deixavam 

com alguém para que este mensageiro de confiança cuidasse da distribuição.  

Deynne nunca esteve em uma oficina de fanzine e não era frequentador 

assíduo dos Zine-se. Porém, os títulos que produziu entre 2003 e 2005 eram 

muitas vezes lançados lá através de amigos zineiros que também lançavam os 

próprios. Ainda assim havia o desejo de participar, de alguma forma. É possível 

que seu distanciamento do resto do grupo tenha lhe deixado mais à vontade 

para ter uma visão crítica do que e de como eram produzidos os zines. As 

opiniões acerca da qualidade, do apuro com o qual eram feitos, bem como, o 

impacto que os zines de Fortaleza causavam, nunca foram consenso e nem 

sempre eram positivos quanto à qualidade artística, como é possível perceber 

pelo trecho abaixo, em carta de 2005. 

 

Figura 30 

 

Como balizar o que seria um bom zine? É possível ter em mãos um 

exemplar cuja qualidade de impressão seja inquestionável, porém todos os 

outros elementos são passíveis de divergência a respeito do que seria um zine 

“bem-feito”, “bonito”, ou ainda “bom”. Os parâmetros mudam de leitor para 
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leitor, como eu alertava nos editoriais do zine-catálogo Esputinique. Mas antes 

de expandirmos a discussão da qualidade dos zines, temos a do gesto que 

antecede essa classificação. Os arquivos pessoais de zines podem se formar 

de três maneiras: por doação de colecionadores, por compra e por contato 

direto com zineiros-autores, por cartas ou encontros físicos. O que motiva a 

manutenção desses acervos é algo vivo como seus donos, e, por isso, mutável. 

Porém, dentre tantos possíveis motivos, convergimos para o que Phillipe 

Artières (1998) localiza no campo da prática autobiográfica relacionada ao 

cuidado de si em Foucault: 

 

Dessas práticas de arquivamento do eu se destaca o que poderíamos 
chamar uma intenção autobiográfica. [...] Escrever um diário, guardar 
papéis, assim como escrever uma autobiografia, são práticas que 
participam mais daquilo que Foucault chamava a preocupação com o 
eu. Arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem 
social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento 
do eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência 
(ARTIÈRES, 1998, p. 03). 

 

Como compreender a decisão de se desfazer desses arquivos? Zineiros 

começam a produzir em geral na adolescência ou início da vida adulta e com 

ela vem mudanças de casa, de interesses, da forma de estar no mundo. A 

caixa de zines pode se aproximar da caixa de brinquedos ou de recordações 

guardadas por nossos pais. A grande diferença aqui é que os zines seriam 

brinquedos construídos pelos donos ou amigos dos donos, e as recordações 

foram voluntariamente guardadas por aquele que viveu os acontecimentos – ou 

por amigos deste. Arquivar a própria vida como ato de resistência significa, ao 

examinar um arquivo, examinar-se, poder decidir sobre o que manter e o que 

descartar, escolher – ou tentar escolher – do que lembrar e, a partir disso, 

reconstituir-se.  

Ao perceber que já não há mais sentido em manter um arquivo de zines 

consigo, muitos zineiros buscam outros que se disponham a receber e manter 

tal coleção32. Ou, mais raramente, apenas jogam fora – mas com frequência 

fazem uma última análise e triagem, guardando novamente alguns poucos que 

ainda lhe são interessantes, como o fez Deynne.  

                                                           
32

 A ONG ZINCO tem seu acervo composto por muitos acervos doados tanto por zineiros do 
período desta pesquisa, quanto por zineiros de outras gerações e contextos. 



90 
 

Ao longo dos quatro anos de publicação do zine Esputinique estive 

diante de questões que envolviam o conceito de qualidade, talento, trabalho e 

profissão diversas vezes, fosse por ter de responder aos missivistas ou aos 

leitores, zineiros ou não. Perguntas como: “Como você escolhe os zines que 

vão ter páginas inteiras/trechos no Esputinique?”, “Você escreve sobre TODOS 

os zines que recebe ou só sobre os que são legais?”, ou a pior pergunta: “O 

que você achou do meu zine?”. Muito me afligia topar com um zine-obra-em-

busca-de-crítico, pois analisar criticamente a qualidade de um zine, embora 

acontecesse, nunca foi minha preocupação. Minha parcialidade nas análises 

era alertada em todos os números do Esputinique, assim como a maravilha que 

pode ser a descoberta autônoma da infinita variedade deles e de opiniões 

acerca deles. Conforme já ressaltei, fazer um zine é um ato político; é criar e 

comunicar, enquanto o mundo capitalista em que vivemos convida ao seu 

invés, consumir e se isolar. Tal gesto me toca até quando o zine não o 

consegue, ou seja, o significado do gesto está para muito além do produto.  

É importante notar a distinção entre expressar-se e comunicar-se, assim 

como seus desdobramentos em termos de expectativa por parte do autor do 

zine. Os dois atos combinam-se nos fazeres que analisamos aqui, porém há 

casos – ou fases da vida - em que zineiros tenderão mais a um ou à outro. 

Desenhistas amadores em geral, ao invés de “zines de quadrinhos”, chamam 

suas obras de “revista alternativa” ou “publicação independente” 33 e parecem 

privilegiar a expressão à comunicação. Talvez o movimento formado em torno 

dos Zine-se não fosse o mais propício aos que buscavam sobretudo 

profissionalização ou profissionalismo. Embora alguns já tivessem um trabalho 

ou carreira iniciada, os participantes do Zine-se, especialmente enquanto no 

evento, eram amadores. Não apenas em contraposição ao profissional, mas 

também por fazer por amor, por gostar, por sentir prazer. Na raiz da palavra: 

amantes. Aquele que ama.  

 

                                                           
33

 Como percebemos na discussão entre desenhistas da publicação Areia Hostil. Disponível 

em: <http://br.dir.groups.yahoo.com/group/canalbrado/message/194>. Acesso em 2 fev. 2012. 

 

 

http://br.dir.groups.yahoo.com/group/canalbrado/message/194
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Respostas na correspondência de Jackson 

 

Jackson Jr. cursava Publicidade na Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

quando participou da última oficina de zines Yoyô em 2002. Na oficina 

distribuiu os primeiros exemplares do zine Nonsense: noites, personas e 

tumtistum, que chamava a atenção por um cuidado estético pouco comum 

entre os zines. Era impresso em papel colorido de gramatura maior, tinha uma 

diagramação marcante feita em computador e uma camisinha encartada. 

Dentre os outros correspondentes, Jackson também se destaca pelo volume de 

cartas e pela intensidade dessas, revelando um mergulho profundo no universo 

dos zines durante os anos de 2003 e 2004, especificamente. Suas reflexões, 

ideias, investigações e experimentações me influenciaram e a muitas pessoas. 

Em três anos, apenas, Jackson criou diversos zines, numerosos em títulos e 

tiragens, experimentou em forma, conteúdo e modos de difusão.  Foi também 

um dos organizadores do Zine-se, facilitou oficinas de zines, falou sobre zines 

em veículos de empresas grande mídia e foi um prolífico missivista. 

Qual o motor de tanto entusiasmo? Como no trecho que se segue, a 

resposta não é uma só, além de mudar com o passar do tempo: 

 

Figura 31 

 

Jackson compôs um imenso portfólio com seus diferentes zines durante 

seus primeiros semestres no curso de Publicidade. No trecho seguinte fazer 

zine aparece como forma de matar o tédio e entreter a si mesmo: 
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Figura 32 

 

Note-se a inversão do padrão papel branco/caneta preta encontrado nos 

zines. Além de subverter o visual comum das cartas, escrevendo muitas vezes 

com a folha deitada em vez de em pé, outro aspecto notável na escritura da 

correspondência de Jackson é a falta de cerimônia com a estrutura tradicional 

de uma carta. Raramente havia cabeçalho assinalando a cidade e a data ou 

saudações iniciais. A primeira carta, em dezembro de 2002, é apenas um 

panfleto avisando do lançamento do próximo número do zine e vem em 

envelope padrão dos correios. A última, em novembro de 2005, foi entregue em 

mãos, sem envelope e escrita no verso de uma cópia da capa da monografia 

de conclusão de curso. As cartas podiam ser longas, preenchendo toda a 

superfície da folha, como também podiam conter uma frase só. 

 

Figura 33 
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Jackson parecia ter na escritura de cartas um laboratório não só para a 

discussão de ideias, mas para a execução de muitas delas, pois é possível 

perceber relações diretas entre o conteúdo de sua correspondência e de seus 

zines. Embora seus primeiros títulos fossem totalmente diagramados no 

computador, a escrita manuscrita estende-se das cartas para suas publicações. 

No trecho seguinte o autor assinala observações a respeito dessa experiência, 

achando que não conseguirá ir até o fim. Porém, vários zines manuscritos 

foram lançados por Jackson com o passar do tempo. 

 

Figura 34 

 

Nestes trechos vemos como o uso da caneta branca em papel preto – 

bastante popular nos zines deste grupo do início dos anos 2000 – é frequente. 

Outras cartas vinham no verso de cópias teste de seus zines, folhas coloridas 

ou reaproveitadas, por vezes com canetinhas, até. Muitas vezes as cartas 

traziam outros componentes: letras de músicas transcritas, recortes de revistas 

que se relacionavam com trechos de conversas anteriores. Suas cartas 

pareciam não ter começo nem fim, além por vezes remeter mais de uma delas 

por dia. Percebo que nossas conversas eram mais longas e profundas por 

carta, pois, como nossos encontros aconteciam sempre entre amigos e em 

geral curtos, era assim que trocávamos nossas confissões e impressões do 

mundo e de nossos fazeres. 

Fazer zines para compor um portfólio, fazer zines para entreter a si 

mesmo. Há uma terceira razão que, se não o motiva a fazer zines, é pelo 

menos percebida como um efeito: observar a si mesmo: 
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Figura 35 

 

O que surge quando escrevemos? Como o gesto de escrever é 

disparador de questionamentos e pode nos levar a lugares pouco visitados ou 

abandonados de nossos territórios existenciais? A escrita como uma forma de 

auto-análise e de conhecimento de si nos remete a relação que Foucault 

(1992) traça entre escrita e meditação, aproximando-as como o exercício do 

pensamento sobre si mesmo e dos processos de singularização, para Guattari: 

 

Aquilo que eu chamo de processos de singularização – poder 
simplesmente viver, sobreviver num determinado lugar, num 
determinado momento, ser a gente mesmo – não tem nada a ver com 
identidade (coisas do tipo: meu nome é Félix Guattari e estou aqui). 
Tem a ver, sim, com a maneira como, em princípio todos os 
elementos que constituem o ego funcionam e se articulam; ou seja – 
a maneira como a gente sente, como a gente respira, como a gente 
tem ou não vontade de falar, de estar aqui ou de ir embora... 
(GUATARRI; ROLNIK, 1996, p.69). 

 

Jackson singularizava-se a cada um dos muitos zines que fez. Chegou a 

lançar sete zines bastante diferentes entre si – em forma e conteúdo – no 

mesmo mês. O Nonsense, cuja proposta era cobrir a vida noturna de Fortaleza, 

foi o mais conhecido, chegando a ser resenhado por veículos de grande mídia 

como a revista da MTV e a revista Veja, em 2004. Porém, havia o Technicolor, 

cuja quantidade de números diferentes tornou-se impossível de contabilizar, já 

que todos traziam na capa o número 001. 
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Figura 36 

 

Este título perdurou por todo o período coberto pela pesquisa e ao 

discorrer sobre ele em suas cartas, Jackson menciona que já se habituou “às 

máquinas que controlam nossas vidas” e como é difícil escrever à mão 

(embora muitos de seus zines tenham sido manuscritos). Isto nos remete a 

pensar com Pierre Lévy que: 

 



96 
 

[...] não há mais sujeito ou substância pensante, nem “material”, nem 
“espiritual”. O pensamento se dá em uma rede na qual, neurônios, 
módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, 
sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, 
transformam e traduzem as representações (LÉVY, 1993, p.135). 

 

Criando em meio a todos estes elementos, o trecho de Jackson dá mais 

uma pista do que o movia a criar e publicar. A palavra compartilhar aparece 

sublinhada e é a ideia principal, sobreposta em camadas de sentido. Jackson 

escrevia cartas para compartilhar comigo, entre tantas coisas, reflexões acerca 

de seu modo de criar e estar no mundo. Tais reflexões foram importantíssimas 

para mim, que as incluía como pontos de discussão nas oficinas seguintes. 

Como a bibliografia a respeito de zines é escassa, o espaço de reflexão 

compartilhada dessas cartas foi e continua sendo valiosa. 

Porém, no meio de todo o fluxo, em 2003, recebo esta missiva: 

 

Figura 37 

 

Embora tenha afirmado de forma curta e clara, foi apenas um alarme 

falso. Após algumas semanas de pausa, Jackson volta a lançar zines, porém 

esta carta ilustra não só a preocupação que ronda muitos artistas, 

independente de linguagens, mas também a lógica do lucro nesta produção, 

diferindo da que encontramos no sistema capitalista em que ela se insere. 

Vender fanzines seria uma contradição? Como afirma Stephen Duncombe 
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(2008), há zineiros puristas que reprovam qualquer troca de zines por dinheiro, 

mas, indo além, percebemos que: 

 

Para a maioria dos zineiros o dinheiro não é uma questão. Se você o 
ganha, ok. Se você o perde, já era esperado. A repetida afirmação de 
que os zines são feitos por amor e não por dinheiro é na verdade um 
substituto para outra discussão: sobre o tipo de trabalho que é feito 
por dinheiro versus o tipo de trabalho que é feito por amor 

34
 

(DUNCOMBE, 2008, p. 101).  

 

O padrão estético dos zines de Jackson era alto, impressos em papéis 

especiais e coloridos com tiragens que chegavam a cem ou duzentos 

exemplares. Nesse caso, sim, o dinheiro importava no sentido que sua falta 

inviabilizava a produção, ainda mais com a postura política de seu autor em 

recusar-se a comercializá-los. Se pensarmos no trabalho relacionando-o ao 

tempo, ao invés do lucro e lembrarmos que muitos vivem sob o lema de que 

“tempo é dinheiro”, também identificamos aqui outro ponto de fuga deste fazer: 

 

Em um mundo que celebra a facilidade e o imediatismo, zineiros 
escolhem tomar parte num processo que é deliberadamente 
bagunçado, ineficiente e trabalhoso – eles escolhem tomar parte num 
processo artístico (PIEPMEIER, 2009, p. 82) 

35
. 

 

A autora aproxima o ato de fazer zine de fazer arte, o que exige 

desconstrução na forma convencional de lidar com o tempo na sociedade 

ocidental contemporânea. Cartas, por sua vez, também exigem a reinvenção 

da relação com o tempo, além de ter um público em geral restrito a uma só 

pessoa. No caso de Jackson, a composição de uma carta por vezes aproxima-

se da composição das páginas de um de seus muitos zines: 

                                                           
34

 “For most zine writers money is beside the point. If you make it, it´s great. If you lose it, it is to 
be expected. The often repeated statement that zines are produced for love, not for money, is 
really a stand-in for another argument: about the type of work that is done for money versus the 
tyoe of work that is done for love” (DUNCOMBE, 2008, p. 101). (Tradução nossa para fins de 
estudo). 
35

 “In a world that celebrates ease and immediacy, zine makers are choosing to take part in a 
process that is deliberately messy, inefficient and labor-intensive – they are choosing to take 
part in an art process” (PIEPMEIER, 2009, p. 82) 

35
. (Tradução nossa para fins de estudo). 
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Figura 38 

 

Após dois anos de intenso envolvimento, Jackson sente-se à vontade 

para relatar críticas ao Zine-se e ocasionais sentimentos de inadequação em 

meio ao grupo. No trecho seguinte ele se refere ao Zine-se nas escadarias da 

agência central dos Correios, no centro da cidade, em junho de 2003.  

 

Figura 39 

 

Os seguranças não permitiram que os zines fossem expostos nos 

degraus da escada, ou que os zineiros ali sentassem. O outro episódio 

negativo foi o desapontamento quanto ao gesto de uma zineira que o excluiu 

entre seus leitores.  Assim como para Jackson, na medida em que os Zine-se 
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ocorriam, em muitos participantes era criada a expectativa em receber os zines 

de determinadas pessoas, ou seja, construía-se um tipo de ritual de troca que 

era esperado. 

Além de investigar em si o que o leva a fazer zine, esse questionamento 

se estende aos outros zineiros. Embora em salas diferentes, Jackson estudava 

com Joey e Nico na mesma universidade, conviviam em seus corredores e 

intervalos, chegando a produzir juntos alguns Zine-se, oficinas e zines: 

 

Figura 40 

 

No caso de Tiago Montenegro, o nome escolhido para seu primeiro zine, 

Nico, era seu próprio apelido que servia para afirmar um hábito cada vez mais 

criticado em nossos dias, o de ser fumante. “Nico” vem da palavra nicotina, 

componente do cigarro industrializado que Jackson aponta sempre ver entre os 

dedos de Tiago. Jackson faz um questionamento interessante, primeiro o 

identifica como bon-vivant, nas próprias palavras “alguém que vive como quer”, 

mas logo depois volta atrás, pois caso assim fosse, o zine de Tiago, constituído 

com textos poéticos, melancólicos e que apontam inadequação social, não 

existiria. Poderíamos então nos perguntar se os zines são um canteiro de 

construção de uma outra realidade para a existência? Como propõe Callon: “A 

rede sócio-técnica segue uma via que torna compatíveis ação individual e 

projeto coletivo, via esta que nos faz entrar em um mundo que partilhamos 

pacificamente com as coisas que criamos”. (CALLON, 2010, p.79) 

O que move os zineiros seria uma insatisfação com o mundo da forma 

como se apresenta? Há uma imagem criada por Duncombe (2008) que se 

relaciona a essa discussão quando escreve que zineiros são muitas vezes 
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tidos como individualistas que assobiam para o mundo, porém o que muitos 

não percebem é que ele assobia a melodia do próprio mundo. 

Ou seja, o zineiro está completamente inserido, embora muitas vezes 

deslocado, no mundo em que vive e assim sendo, precisa escolher formas de 

agir em busca de subsistência. Ao longo de 2004 Jackson começa uma série 

de estágios e trabalhos free lancer em agências de publicidade e produtoras. 

Passa a escrever para colunas de sites na Internet sobre festas e DJs de 

Fortaleza, entretenimento, moda e cultura pop. Suas cartas, mais do que seus 

zines, começam a rarear. No trecho seguinte a caligrafia modula-se à 

necessidade momentânea de ter alguma privacidade enquanto escreve e não 

ser lido por estranhos ao redor. 

 

Figura 41 

 

Em 2005 o número de zines lançados por ele cai bastante. Ao final da 

última carta, Jackson menciona a mobilização lenta com relação ao Zine-se, 

que passou a ser articulado via Orkut36 e não mais tanto por cartas, 

telefonemas e cartazes, como nos três primeiros anos. No último parágrafo 

demonstra uma consciência de si desconcertante ao assumir defeitos e 

vontade de mudar. Logo em seguida esboça um desejo que é provavelmente 

fruto de todas as experiências coletivas vividas até ali: criar um grupo de 

estudos sobre zines na faculdade, algo que não chegou a acontecer. 

                                                           
36

 A rede social Orkut foi febre entre os zineiros a partir de 2003. A comunidade Zine-se chegou 
a ter mais de mil membros, porém apenas cerca de 80 manifestava-se em seu fórum de 
discussões. Os tópicos mensais a respeito do “próximo Zine-se” estendia-se por muitas 
postagens em que diferentes datas e locais eram propostos e cuja decisão final era difícil, o 
que gerou algumas lacunas nos calendários dos Zine-se. 
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Figura 42 

 

Percebemos também a franqueza com que fala de seus processos de 

singularização, que: 

 

[...] são processos disrruptores no campo da produção do desejo; 
trata-se dos movimentos de protestos do inconsciente contra a 
subjetividade capitalística, através da afirmação de outras maneiras 
de ser, outras sensibilidades, outras percepções, etc. Guattari chama 
a atenção para  a importância política de tais processos entre os 
quais se situariam os movimentos sociais e as minorias – enfim, os 
desvios de toda espécie (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 45). 
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Respostas na correspondência de Nico 

Embora Tiago Montenegro também tenha sido aluno da Universidade do 

Estado do Ceará (UECE), do curso de Ciências Sociais, no mesmo período em 

que lá cursei Letras, nos conhecemos quando ele já estudava Jornalismo na 

UNIFOR. Assim como Joey, após mudar de universidade, ambos continuavam 

a visitar a UECE, principalmente os barzinhos em seu entorno. Foi num deles 

que nos conhecemos, sob o signo da boemia, das brincadeiras com palavras 

em bloquinhos de papel entre copos de vinho barato, músicas que levávamos 

em nossos CDs e zines. Assim como Joey, o título de seu zine era seu apelido 

na época: Nico. Soube que ele havia sido voluntário facilitando uma oficina em 

uma ONG ao receber o zine coletivo resultado do processo. Para mim foi uma 

surpresa e alívio, pois por muito tempo não tive com quem conversar sobre 

metodologias de oficinas. Nico fazia parte do movimento estudantil e, 

estudando na maior faculdade privada da cidade, incluía os zines em seu fazer 

político cotidiano. 

 

Figura 43 

 

Tento imaginá-lo mexendo na caixa de zines de madeira cuja tampa 

estava sendo comida por cupins. A “caixa de coisas zináveis” era um termo 

usado por muitos de nós e já não é possível precisar quem o cunhou. Pode ser 
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a caixa em que também se guarda os zines de um acervo pessoal, mas 

lembro-me de ter ouvido vários zineiros referindo-se a ela como uma caixa de 

ideias possíveis ou incompletas, geralmente contendo de recortes, fotos, 

desenhos, fragmentos de escritas, bilhetes, talvez cartas e originais dos 

próprios zines guardados de forma aleatória. Gosto da ideia de imaginá-la 

como caixa de peças de montar, caixa de sentidos esperando ressignificação. 

Podemos evocá-la junto à ideia de caixa de ferramentas conforme colocado 

anteriormente, quando do diálogo entre Foucault e Deleuze (2006) como uma 

série de teorias, como caminhos possíveis para o traçado das linhas de 

pensamento e ação de um rizoma. 

Tais componentes podem vir a ser combinados no original de um zine ou 

remetidos a outros correspondentes como colaborações em seus zines ou 

como partes de uma carta.  Eram espécies álbuns de fatos possíveis, 

verossímeis ou não, verídicos ou não. Aliás, verídicos e não, dentro dessa 

caixa mantida em algum lugar do quarto. O estado dessas caixas marca a 

passagem do tempo. No caso de Nico, já antes de 2003 ele mantinha um 

arquivo pessoal de zines. Que caixas são essas? As mais comuns eram caixas 

de papelão reutilizadas, muitas foram um dia caixas de sapato, de camisas ou 

de resmas de papel e passavam a ser guardadas sob a cama, em prateleiras 

ou em gavetas. 

 

Figura 44. Caixa de coisas zináveis usada por mim em 2004. 
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Anna Poletti (2008) dedica um capítulo inteiro de seu livro Intimate 

Ephemera enfocando o quarto dos zineiros enquanto território privilegiado para 

entendermos este fazer e reconfigurá-lo como espaço de construção de 

subjetividade. A autora se aproxima dessa questão identificando o zine como: 

 

[...] uma forma de expressão que une espaços públicos e privados 
usados por alguns jovens diretamente afetados por questões políticas 
e sociais mais amplas. Mais especificamente, o zine pode ser 
entendido como um elo com o público iniciado na reclusão e 
segurança da particular e doméstica visão do quarto

37
 (POLETTI, 

2008, p. 106). 

 

O quarto existe, então, não apenas enquanto espaço de intimidade, mas 

também como uma publishing house, ou seja, uma editora. Se entrelaçarmos 

os conceitos relacionados ao zines, à criação e à brincadeira teremos um vasto 

caminho a ser percorrido, mas limito-me aqui a traçar um paralelo entre 

crianças que brincam juntas num quarto e as tardes em que zineiros se visitam 

para criar ou finalizar um zine na casa de um deles. Torna-se difícil a 

compartimentalização do que é fecundo, do que pode vir a ser criação. O 

tempo de brincar e recolher os brinquedos do meio da casa fica para trás à 

medida que crescemos, porém, como se configura um espaço de 

criação/brincadeira autônomo? 

 

O amálgama extremamente pessoal e anárquico de materiais tais 
como imagens de jornais, livros e revistas, fotografias, letras de 
músicas e referências, tecidos, manuscritos e textos impressos, selos, 
colas, notas de post-its, vários tipos de papel, serigrafias e etc., que 
constituem a presença física do zine, são ecos e imagens do quarto 
que reflete sua característica bagunça como lugar de escritura e casa 
editorial 

38
 (POLETTI, 2008, p. 109). 

 

                                                           
37

 “(…) zine as a modality of expression which bridges public and private spaces used by some 
youth people directly affected by these broader social and political issues. More specifically, the 
zine can be understood as an engagement with the public initiated from the seclusion and 
safety of the private, domestic sight of the bedroom” (POLETTI, 2008, p. 106). (Tradução nossa 
para fins de estudo). 
38

 “The anarchic and highly personal amalgamation of materials such as images from 
newspapers, books and magazines, photographics, music lyrics and references, fabrics, 
handwritten and printed texts, ink stamps, post-it-notes, varying types of paper, screen printings 
and so on, which constitutes the zine physical presence are echoes and imaginings of the 
bedroom which reflects its characteristic messiness as a site of writing and publishing house” 
(POLETTI, 2008, p. 109). (Tradução nossa para fins de estudo). 
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Se levarmos em conta que os encontros entre zineiros se multiplicavam 

em oficinas e nos Zine-se, espaços basicamente de criação e difusão, e que 

tais fazeres transbordavam destes territórios, podemos afirmar que a cidade e 

as rotas entrecruzadas por sobre seu mapa compunham um expandido lugar 

de escritura e editora? A cidade tornava-se não apenas tema, mas ateliê e, por 

vezes, cenário para novos encontros da comunidade corporificada.  

 

Figura 45 

 

As cartas de Nico são poucas e em geral sem selo nem carimbo. Eram 

entregues em mãos, o que marca a frequência de nossos encontros e nossas 

conversas. Isso nos leva à carta seguinte. No segundo semestre de 2004 eu e 

Nico criamos uma metodologia específica para a série oficinas de zines nos 

centros educionais para adolescentes em conflito com a lei. As onze unidades 

para cumprimento de medidas sócio-educativas estão por todo o Estado e a 

iniciativa foi da ONG Grupo de Apoio à Prevenção à Aids no Ceará (GAPA-

CE). Nico acabou executando mais da metade delas, já que eu estava 
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terminando minha monografia de conclusão do curso de Letras. Na terceira 

parte da carta que segue está explícito o efeito desse oficinar. 

 

Figura 46 

 

A vontade explicitada de conversar sobre coisas sérias e construir algo 

coletivamente não era apenas de Nico. Tal desejo encontrava reverberação 

entre outros zineiros que experimentavam planejar e executar oficinas, que de 

alguma forma trabalhavam com outras ONGs ou que tinham uma ideia prima 

do que se chama sonho, que é a criação de uma Zineteca em Fortaleza. Todos 

esses fatores nos levaram a fundar a ONG ZINCO 39 no final de 2004.  

Há outras pistas de acontecimentos marcantes na configuração da rede 

fora do corpo do texto da correspondência. Após a fundação, o ano seguinte 

prometia desafios por estarmos nos lançando a algo inteiramente inédito e para 

o qual era impossível saber se estávamos preparados. Buscávamos conversar 

com pessoas mais experientes no contexto do terceiro setor em Fortaleza, e 

por vezes nossa inexperiência ajudava a enxergar novas formas de agir. Há 

uma tendência natural em opor fortes e fracos. Na lógica binária ou se é um, ou 

se é outro. Porém, Callon aponta que:  

                                                           
39

 Vide Cartas aos Navegantes, parte integrante dessa dissertação. 
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A rede – e esta é sua beleza e sua fecundidade – permite sair dessa 
contradição. A força é um acúmulo de fraquezas. O que faz com que 
uma rede seja forte é o fato de cada ponto da rede se apoiar nos 
outros pontos da rede, e é porque a rede local adiciona, junta essas 
fraquezas umas com as outras, que ela engendra força. [...] Trata-se 
de fazer alianças, de criar relações. A política não é mais do que isso: 
a arte de compor redes, de ligar pontos uns com os outros, de tal 
maneira que o coletivo tira sua grandeza da adição das fraquezas 
singulares (CALLON, 2010, p.78). 

 

Depois de trabalharmos em parcerias com várias instituições com a 

mesma razão jurídica e diferentes formas de atuação em comunidades em 

Fortaleza, tínhamos então a tarefa de criar e gerir as ações de uma 

organização não-governamental composta por jovens zineiros. A forma como 

Nico data a carta foi assim feita por muitos de nós envolvidos diretamente com 

a nova instituição. 2005 vira dois mil e ZINCO, o primeiro ano de ações 

institucionais envolvendo zines, arte-educação, cidadania e comunicação.  

 

Figura 47 

 

Nico foi o primeiro diretor de políticas sociais da ZINCO e desde então 

iniciou um diálogo com um coletivo de Recife chamado Rosas Urbanas. 

Formado apenas por meninas que dançam break, compunham hip hop, 

grafitavam e lançavam zines políticos e ao mesmo tempo poéticos, o grupo foi 

objeto de estudo de Nico na monografia de conclusão de curso de Jornalismo 

(2006), após serem algumas das pessoas que compuseram as mesas de 

debates e oficinas do primeiro Seminário Cabeças de Papel 40, em dezembro 

de 2005. Buscávamos novas experiências comunitárias para além de nosso 

próprio mapa. 

                                                           
40

 Idem. 
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Respostas na correspondência de Joey 

 

Figura 48. A imagem acima é uma compilação de trechos e detalhes das primeiras quatro cartas enviadas por 

Joey. 
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Em meio a garrafões de vinho, alunos que recebiam a quentinha com o 

almoço vindo do Restaurante Universitário do campus do Itaperi, batuques de 

percussão e gaitas, Joey arriscava alguns acordes de uma música da banda 

Smashing Pumpkings sem plateia nem côro. Estávamos em meio à festa de 

boas-vindas dos calouros, chamada Vinholada, na UECE, então nossa mesma 

universidade.  Como também gostava muito da banda e daquela música em 

específico, logo me aproximei da moça que vestia a camisa com o rosto de 

Kurt Cobain e tinha traços orientais e disse: 

- Ô, me ensina? 

  Joanne Oyama cursava então Filosofia, mas não por muito tempo. Logo 

optou por seguir o curso de Publicidade na UNIFOR – onde também 

estudavam outros zineiros do grupo desta pesquisa.  A mudança de 

universidade apenas reconfigurou a forma de Joey e Nico habitarem a UECE, 

que tornava-se então uma espécie de respiro, uma linha de fuga para ciclos de 

convivência. Era possível encontrá-los durante os turnos diurnos ou noturnos 

em visitas-relâmpago ao Centro de Humanidades e aos barzinhos ao redor. A 

vida nos parecia infinitamente mais interessante do lado de fora das salas de 

aula, pois percebo que desde sempre estávamos constituindo em nossos 

encontros um espaço de aprendizagem sem paredes, grade curricular, horários 

e provas. Aprendíamos uns com os outros, fosse por observação, por imitação 

ou por criação partilhada. A grade curricular não era por sua vez janelas por 

onde juntos olhávamos o mundo com seus conteúdos mistos.  

Joey esteve na segunda oficina de zines que facilitei, em 2000, no 

Espaço Cultural do CEFET. Joeyzinha foi seu primeiro zine, lançado nesta 

oficina. Assim como Jackson Jr., então também estudante de Publicidade na 

UNIFOR, Joey escolheu o tema de seu zine para a criação de papéis de carta 

em uma disciplina de criação de identidade visual e por algum tempo era nele 

que escrevia suas cartas. Foi também nessa época que tatuou na nuca a 

marca desenvolvida nesta disciplina e não apenas nas páginas de seu próprio 

zine. Bruno Frika, parceiro de Joey no zine Pixels Inc., refere-se à ela em 

imagens e em inglês:  
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Figura 49. Página avulsa do zine Alabastros, de Bruno Frika. "Foot soldier" é o soldado que vai à pé, na frente de 
batalha. 

 

 

Figura 50. Tatuagem e marca do zine Joeyzinha, criada por Joey. 
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Assim como Nico, Joey fazia parte do movimento estudantil pelo 

Diretório Acadêmico (D.A.) de Comunicação Social na UNIFOR e engajava-se 

nos encontros estudantis que uniam os universos de universidades públicas e 

privadas. Stephen Duncombe (2008) afirma que grande parte dos zineiros são 

jovens de classe média, o que possibilita o trânsito entre espaços sociais bem 

distintos, proporcionando assim a observação dos extremos (pobreza/riqueza) 

e, quiçá, o olhar crítico sobre a realidade.  

Outra oposição comum é entre os que sabem (o chefe, o líder, o que 

traça as direções a serem seguidas) e os que não sabem (os que aplicam as 

diretivas e seguem as vias indicadas, como os soldados) 41. Callon (2010) 

discorre sobre a oposição que existe entre os que sabem e os que não, 

aqueles que concebem e os que utilizam, entre os que querem e podem e 

entre os que não sabem sequer o que querem. E que profunda contribuição a 

esta pesquisa é refletir sobre a afirmação de Callon que, nas redes 

sociotécnicas estamos além desse impasse, pois:  

 

Ela nos dispensa de toda grande divisão. Na rede, os ajustes são 
feitos localmente, gradualmente, ponto a ponto, e as direções a 
serem seguidas, as vias a serem tomadas, emergem destes ajustes 
locais. O mapa não preexiste, ele se forma à medida que avança 
(CALLON, 2010, p. 79). 

 
 

 Assim como a forma de mesclar subjetividades e processos de 

singularização em meio à construção e execução de ações da rede de zineiros 

de Fortaleza. Como a metodologia desta pesquisa. 

Joey estava sempre trabalhando, criando, experimentando, fosse em 

desenhos, textos ou redes sociais. Desde cedo inclinou-se ao design gráfico, 

manteve blogs, criou grupos de discussão em redes sociais, tudo 

concomitantemente a criação de zines. Em uma das cartas de 2002 me 

aconselhava a ter um e-mail – coisa que só fui ter em 2004. Ao Joeyzinha 

                                                           
41

 Ocorre-me agora que durante a preparação do Seminário Cabeças de Papel volta e meia 
cantarolávamos outra versão para uma conhecida cantiga infantil. Ela entrou nas páginas do 
zine-relatório do Seminário: “Marcha soldado/ Cabeça de papel/ Eu não marchei direito/ E 
taquei fogo no quartel”. A versão tradicional é bem distinta: “Marcha soldado/Cabeça de Papel/ 
Quem não marchar direito/Vai preso no quartel”. 
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seguiu-se um zine de pequenas narrativas inspiradas em fatos reais, o Sofá de 

Dois Lugares. Suas cartas eram curtas nesse período, cordiais e escritas 

também em folhas de caderno da faculdade. Em 2003 estava prestes a 

graduar-se e é pelo carimbo dos Correios da agência de um shopping que 

marca-se o período em que foi vendedora de uma loja de roupas desse 

estabelecimento. Embora as cartas parecessem ser incompatíveis com seu 

ritmo de vida nesta época, pois havia sempre menção a “carta atrasada”, 

“defasada”, “demora na entrega”, etc., é curioso notar que ela é a única 

correspondente a pronunciar-se categoricamente sobre o futuro do gênero 

carta: “A Internet nunca acabará com as missivas!” Escrevia de férias, de São 

Paulo, onde visitava os avós. Assim como Jackson, Joey incorporava sem 

problemas diversas tecnologias em seu cotidiano. 

Chegamos criar e lançar juntas uma edição do zine Missiva, que embora 

tivesse o mesmo nome do zine que fiz em 1999 e também trouxesse a carta 

em seu conceito, era bastante diferente. Tamanho revista, todo diagramado por 

Joey e com experimentações gráficas possibilitadas pela novidade da câmera 

digital e do Photoshop, era vendido com uma camisa desenhada por um amigo 

em comum e que ilustrava uma matéria sobre quintais. 

  Em 2004 Joey viaja para fazer um curso de especialização de quase um 

ano na Inglaterra, e só então suas cartas tornam-se longas, pois vive um 

cotidiano menos frenético que o que tinha em Fortaleza. Podemos então 

perceber que não é apenas a saudade e o desejo de partilhar seu zine que 

motivava a correspondência. É também a vontade de partilhar impressões 

acerca de um novo lugar e de como os zines existem ali, enquanto reconhecia-

se desterritorializando-se.  

Em meio ao seu curso, Joey se depara com o famoso zine punk Sniffing 

Glue e de lá remete uma cópia, uma grande surpresa. Apenas fisicamente Joey 

se distanciava do cotidiano zineiro de Fortaleza, mas os zines ainda 

compunham seu território existencial e lá ela inicia a busca por intercessores, 

como no gesto de apresentar o zine de Bruno Frika a um novo amigo inglês:  
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Figura 51 

 

O zine People I Miss The Most é um rico objeto de análise dentro do 

contexto de sociabilidades, seja com relação ao momento específico da vida de 

Joey ou com relação à forma de operar dos zineiros de Fortaleza e do mundo. 

Desde 2001 Joey já era familiarizada com o uso do scanner para compor as 

páginas de seus zines. Dessa vez criou um zine tamanho micro dividindo uma 

folha de papel A4 em 32 partes/páginas. Desenhou então 32 amigos de quem 

sentia falta, que ficaram no Brasil e escreveu em inglês uma frase que resumia 

uma característica desse amigo. Em seguida o original foi escaneado e 

remetido por e-mail para sua irmã Karú, também fanzineira, que se encarregou 

das cópias, montagem e distribuição em algum Zine-se, como um híbrido de 

zine e carta aberta e coletiva.  

  

Figura 52 

 

Imagino que a feitura deste zine na Inglaterra também foi acompanhada 

por novos amigos ingleses, que, devido à escolha da nova língua pela autora, 
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puderam de alguma forma aproximar-se um pouco do círculo de amizades de 

Joey. Era uma forma de nutrir e aproximar multiversos de afeto. 

Durante a temporada inglesa, Joey manteve com Nico a parceria criativa 

e fazendo em inglês um dos números do zine que faziam juntos, o 3 Tubinhos 

de Sangue. Three Littles Tubes of Blood tratava de equívocos clássicos que 

estrangeiros pensam sobre o Brasil e a cultura brasileira. Zines tornavam-se 

então, meios de apresentação e socialização, processo que nem sempre é 

fácil, como aparece de forma explícita na longa carta que se segue.  

 

 

Figura 53 

 

Há várias outras referências à insônia ou às madrugadas permeadas de 

ideias novas, inquietações, incertezas e quiçá sentimentos de melancolia e 

tédio em cartas de outros correspondentes.  Primeiro percebemos dois 

contrapontos quanto à forma de classificar as próprias cartas. Joey nos fala de 

cartas-refúgio no ano anterior, 2003. Refúgios nos remetem à ideia de lugar a 
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salvo de perigos e ligado ao conforto ou acalanto. O tempo da escrita das 

cartas aos amigos pode constituir esse lugar? 

O gesto despretensioso de “largar sobre as mesas” dos panfletos guarda 

em si muito mais do que aparenta. Surge então o zine enquanto grito mudo, 

forma de matar o tédio, conhecer gente, falar do mundo e falar de si, ou seja, 

conversar. Joey buscava novos companheiros com quem pudesse passear, no 

sentido que Maturana (1999) dá aos verbos passear e conversar, unidos em 

descobertas de novos territórios existenciais e criação artística. Para ele, 

conversar é dar voltas com, ou seja, passear, conviver, atravessar espaços em 

mútuo processo de conhecimento. O choque cultural relatado tão 

frequentemente entre latinos que passam a viver entre europeus se faz notar 

no trecho abaixo: 

 

Figura 54 

 

Mesmo em um contexto tão diferente daquele de sua cidade anterior, a 

necessidade de criar laços é latente e Joey busca nos zines uma ponte entre 

subjetividades. Como afirma Stephen Duncombe: 
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[...] zines oferecem uma forma aos seus editores de `empacotar´ a 
complexidade de seus egos e dividi-los com outros. Como zines 
oferecem uma forma de comunicação que liberta indivíduos da 
interação face à face e o escritor só é conhecido pelo que ele ou ela 
põe no papel, a noção de quem ou o que alguém é em um zine é 
potencialmente muito flexível 

42
 (DUNCOMBE, 2008, p .43). 

 

Ao publicar zines em inglês, a então língua local, mesmo para remetê-

los também ao Brasil, percebemos a disposição de Joey ao adaptar parte de 

sua forma de estar no mundo em busca de novas conexões. Nesta carta de 

fevereiro de 2005 fica claro que o ato de escritura que se desenvolve nas 

correspondências pode se aproximar de uma conversa interior que ultrapassa a 

si mesmo. Lembremos Foucault e o cuidado se si, o olhar para a escrita das 

cartas e dos hypomnematas como exercício de reflexão, de recolhimento, de 

observação de si.  

 

 

Figura 55 

 

É então possível afirmar que no exercício de corresponder-se com o 

outro estamos também respondendo a uma necessidade de divagação própria, 

construindo uma forma de diálogo? Nesse caso a escrita da carta se inicia sem 

destinatário, porém se mantém e segue por muitas linhas até que ele surge, na 

forma de leitor ideal. Há outros zineiros que encontram nas correspondências a 

escrita como transbordamento de si antes mesmo de qualquer necessidade 

comunicativa específica. 

                                                           
42

 “(…) zines offer a way for their publishers to “package” the complexity of themselves and share it with 
others. As zines offer a way of communicating that frees individuals from face-to-face interaction and 
the writer is only known by what he or she puts down on paper, the notion of who and what one is in a 
zine is potentially very flexible” (2008, p.43). (Tradução nossa para fins de pesquisa). 
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Respostas na correspondência de Lupin 

O sino dos ventos tilintava sobre a varanda de sua casa onde 

conversamos baixinho enquanto eu espiava parte de seu acervo. Foi o dia em 

que visitei e conheci o mais recluso dos Seres Urbanos, grupo que, no início 

dos anos 90, colocou Fortaleza no mapa da produção zineira nacional. Embora 

já conhecesse seu traço dessas publicações, foi no zine-catálogo Q.I., do 

mineiro Edgard Guimarães, que encontrei seu endereço e passei a lhe 

escrever. 

Lupin, assim como Oliveira, tinha entre 30 e 40 anos, ou seja, é de uma 

geração anterior à dos demais escolhidos. Embora jornalista formado, seu 

trabalho – e fama entre os zineiros mais experientes - era o de artista recluso e 

voltado para a arte-postal. Lupin fazia experimentos em máquinas de fax, 

xerox, desenhava, escrevia (pouco) e volta e meia pintava. Em 2002 recebi a 

doação de uma caixa de zines de George Frizzo, designer e baixista de heavy 

metal, cheia de zines do Brasil todo, dos anos 90. Lá encontrei participações de 

Lupin em diversos títulos de vários estados. Lupin se revelou um assíduo 

missivista, mesmo advertindo de início – e voltando várias vezes a ressaltar – 

que a escrita nunca foi seu forte. Suas cartas eram pequenos bilhetes nos 

versos das colaborações, recortes, velhos papéis de carta, assim bem finos, 

mas expandiram-se com o fluxo de nossa correspondência. Lupin me 

respondia por tópicos, modalidade que uma vez ou outra adoto desde então: 

 

Figura 56 

 

Encontrei em suas cartas um atento observador de minúcias técnicas e 

crítico imparcial, o que me ajudava a analisar partes de minha própria 

produção, como o zine Esputinique. Assim como outros leitores, Lupin possuía 

parâmetros particulares para escolher correspondentes-zineiros a cada número 
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do zine-catálogo. Convites para o Zine-se eram sempre feitos – e recusados 

educadamente: 

 

Figura 57 

 

A correspondência em geral é relacionada a um movimento de 

aproximação do outro, de inclusão desse outro em seu território existencial. 

Porém, como nos afirma Gomes (2004), a correspondência pode operar não 

apenas como pontes entre indivíduos, mas como seu contrário, como forma de 

manter-se à distância. 

A correspondência pode servir tanto a pessoas bastante sociáveis 

quanto a pessoas reclusas. Vivemos em um tempo que expandiu a ideia de 

sociabilidade e presença, e, sem entrar nas questões dos novos meios de 

comunicação, Lupin é um curioso paradoxo. Recluso como poucos, assume tal 

fato sem problemas e chega a brincar com isso. Porém, em cartas é um 

correspondente frequente e comunicativo. (Lembrando também que ser 

comunicativo nada tem a ver com o hábito de cartas longas). Lupin, até então, 

correspondia-se em geral com pessoas de outros estados e países, o que 

dificilmente traria o risco de tratar com estranhos, de construir – ou desconstruir 

– uma relação que envolvesse presença física e traquejos sociais.  

Sigmund Freud (1969) cita uma parábola do filósofo alemão 

Schopenhauer a respeito das relações humanas. Lembrando um grupo de 

porcos-espinhos que vivem numa região de muito frio e que, no auge do 

inverno precisam ficar bem juntos para sobreviver, está posta a contradição: 

como estar tão juntos e ao mesmo tempo evitar machucarem-se uns aos outros 

com parte de suas naturezas – os espinhos? O calor que conforta é parte 

integrante do ser que pode machucar, ou seja, cada um de nós traz em si 

maciezas e agudezas, não como opostas, mas como algumas de muitas 
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características humanas. Na parábola dos porcos-espinhos de Schopenhauer 

está dito que uma forma de existência deve se construir ali, um modo de estar 

no mundo, de estar entre naturezas e entre os outros. Entre nós. 

A construção de uma amizade envolve descoberta, curiosidade, 

atenção, busca, convite, convivência, decisões, ritmo, lidar com outros estilos e 

ritmos de vida, crenças, escolhas e valores. Lupin foi o primeiro a perceber que 

nas páginas do Esputinique estavam esboçados não só zines a serem 

descobertos, mas também pessoas abertas a essas construções de afeto. 

 

Figura 58 

 

“Cada zine é uma pessoa”. Ao preparar a apostila para o Curso de 

Apreciação da Arte sobre zines no CCBNB, em março de 2005, fiz a capa com 

uma série de 3x4 de zineiros e intitulei o curso de “Fanzines: Amadores e 

Mensageiros de Papel”.  
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Figura 59. Capa da apostila do curso no CCBNB. 

 

Um zine é uma foto 3x4 do de dentro de cada pessoa. Uma pequena 

amostra de alguém, muitas vezes exposta de súbito, sem maquiagens ou 

artifícios, que, como uma 3x4, será plena de imperfeições. 
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Figura 60. Capa do último missiva, em 1999. Uma 3x4 ampliada muitas vezes, até que granulei-me. Achei um sinal 
que nunca tinha visto, achava que era da Xerox. 

 

Zines, cartas e zineiros entendidos como mídias trazem em si a marca 

do que Alison Piepmeier (2009) chama de embodied community, ou seja, uma 

comunidade corporificada, que existe imbricada em atos de contínua 

reinvenção de materialidades e subjetividades. Ao tratar de zines, podemos 

aproximar também das cartas a seguinte análise: 

 

O objeto físico, feito à mão, datilografado ou manuscrito, cortado e 
colado, distribuído informalmente e carregando informação sensória 
(como o cheiro da casa onde foi feito) até o destinatário, une o corpo 
dos criadores ao dos destinatários, não importando o gênero do 
criador, e é relevante para qualquer um que vive no momento de 
crescente abstração física do fim-do-século-vinte (PIEPMEIER, 2009, 
p. 78) 

43
. 

 

A arte-postal também é permeada pelo conceito de comunidade 

corporificada e Lupin, mesmo sem sair de casa, convidava zineiros a habitar 

um novo território existencial, este que se traduz em práticas interativas de 

criação via correio e no qual já traçava um longo percurso. Lupin costumava 

                                                           
43

 “The physical object, made by hand, typewrited or handwrited, cut and pasted together, 
distributed informally and carrying sensory information (such as the smell of the house where it 
was made) to the recipient, engages the body of the creators and the recipients, regardless of 
the gender of the creator, and has relevance for anyone living in the late-twentieth-century 
moment of increasing bodily abstraction” (PIEPMEIER, 2009, p. 78). (Tradução nossa para fins 

de pesquisa). 
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enviar em suas cartas trabalhos arte-postal em folhas de A4 a serem alteradas, 

xerocadas e repassadas, ou alguns microlivros artesanais chamados Add/Pass 

(adicione e passe, gestos sugeridos aos leitores).  

 

Figura 61 

 

Mais do que todos, Lupin constantemente avaliava o trabalho dos 

Correios. Preocupava-se com situações de greve e extravios, como explicita a 

seguir: 

 

Figura 62 

 

A relação entre os zineiros e os carteiros é um tema raramente 

explorado. Volta e meia encontramos vestígios de comunicação direta com 
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esse profissional que é tão importante e em geral invisível, na construção da 

rede. Como nos envelopes de Rômulo Silva, zineiro a partir de 2005: 

 

Figura 63 

 

 Minha curiosidade levou-me a propor uma visita a casa de Lupin, muito 

rapidamente aceita. Agendamos dia e hora por carta, em seguida confirmamos 

pelo número de seu telefone fixo numa breve ligação. Na tarde em que o visitei, 

pude conhecer parte de seu acervo de publicações, que é imenso e comporta 

zines, arte-postal, revistas e jornais antigos, seus próprios originais e muitos 

livros. O acervo começou a ser formado ainda nos anos 80 e abrange grande 

volume de produções de outros países. Posteriormente, ao perceber a relação 

de Anna K. (que será apresentada a seguir) com o carteiro e os Correios, 

indaguei-lhe por carta sobre seu carteiro: 

 

Figura 64 
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Com frequência as cartas eram ilustradas junto de sua assinatura. No 

trecho seguinte, ao expressar a preferência pelo desenho como forma de 

comunicação, ele reflete sobre seu estilo de criação. O trabalho de Lupin traz 

frequentemente diálogos criados a partir de citações de filósofos e pensadores 

que lhe agradam. Lupin apropria-se de reflexões alheias para compor a própria 

obra, enriquecendo-as.  

 

Figura 65 

 

Uma das fibras das linhas de sustentação da rede de comunicação 

apresentada neste trabalho é o contínuo e espontâneo fluxo de aprendizagem 

coletiva. Por mais que já ouvisse falar de arte-postal, foi seguindo os rabiscos 

de Lupin que conheci como principal interlocutor e anfitrião este território: 

 

Figura 66 
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É possível identificar pontos de aproximação entre arte-postal e zines, 

como o uso dos correios, a materialidade, a autoria partilhada, o pequeno raio 

de alcance enquanto mídia  e o fato de serem artefatos de arte e comunicação. 

Porém, percebo profundas diferenças na interação entre seus autores, 

especialmente no que tange o aspecto gregário de tais meios. As fronteiras 

entre arte e comunicação se dissolvem e se confundem em ambos, no entanto, 

a troca entre zineiros parece envolver uma maior exposição de si para o outro, 

seja pelo conteúdo expandido dos zines, em relação ao da arte-postal; seja 

pela possibilidade de estreitamento de laços que daí decorre. Trazendo a 

discussão para o contexto da pesquisa, o cotidiano zineiro em Fortaleza 

envolvia diversos espaços de encontro e convivência, algo que a arte-postal 

raramente propõe. 

 Para Lupin, que em 2004 e 2005 ainda estava distante da realidade que 

se construía entre o grupo de zineiros nas redes sociais, foi bastante sentida a 

diminuição no fluxo das cartas. No trecho que se segue, de 2004, Lupin volta a 

comparar zineiros e correspondentes da arte-postal, chegando a conclusões 

curiosas e encerra com mais uma preocupação em torno de sua imagem. Lupin 

revela suas opiniões ao mesmo tempo em que cuida para não ser mal 

interpretado, adiantando explicitamente possíveis incompreensões, como ser 

tachado de “pedante ou esnobe”. Anteriormente já havia incluído na lista de 

possíveis rótulos injustos os termos “antipático”, “estrela” e “insistente”. 

Missivista experiente, Lupin sabia que a frequência da correspondência, o 

silêncio e a ausência também podem ser (mal) interpretados para além dos 

textos das cartas. 
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Figura 67 

 

Com tantos relatos de sentimentos de não-pertença, inadequação e 

desconforto em tantos correspondentes no grupo desta pesquisa, questões 

pertinentes surgem. O grupo de zineiros era marcado por sua heterogeneidade 

enquanto a ideia de homogeneidade parecia ser almejada ou propagada como 

ideal em suas práticas? Havia uma orientação, um mote, um dizer que, a cada 

Zine-se, cada um que para lá se deslocasse tentasse ser anfitrião e convidado 

ao mesmo tempo. Estávamos de fato diante de novas e inéditas situações 

comunitárias, situações estas que revelavam muito da compexa subjetividade 

de cada um, cujas interações podiam variar de acordo com os meios.  
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O feedback inconstante entre os zineiros via carta o desestimula a 

continuar mantendo contatos. Talvez essa grande importância seja dada 

devido à falta de outro tipo de interação, além das cartas. Enquanto Lupin 

assinalava essa queda na correspondência, os Zine-se tornavam-se cada vez 

mais dinâmicos e agregadores de novos zineiros, a ONG ZINCO planejava o 

Seminário Cabeças de Papel e oficinas de zines pipocavam pela cidade. 

O último trecho selecionado é de dezembro de 2005 e está escrito em 

uma folha comumente usada para impressoras matriciais – típicas extensões 

de computadores do início da década de 90. Nele Lupin revela que esteve, 

ainda que de forma anônima, presente no Zine-se de encerramento do 

Seminário Cabeças de Papel, realizado no Centro Cultural Dragão do Mar. 

Curioso perceber que foi apenas para a zineira mais jovem – ou uma das mais 

jovens presentes no evento, Jéssica Gabrielle – e para Nico que Lupin 

conseguiu se apresentar. 

 

Figura 68 

 

Esta não foi a primeira vez que Lupin se identificou como um “voyeur do 

ser humano”. Embora sentindo-se deslocado entre zineiros. Stephen 

Duncombe (2008) assinala a natureza contemplativa e observadora dos 
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zineiros ao criar a imagem já citada do zineiro que assobia a melodia do próprio 

mundo. 

Como de costume, Lupin percebeu de imediato as condições de 

produção do nono e último número do Esputinique. Sim, foi feito em meio às 

preparações finais do Seminário e às vésperas do Zine-se. Não houve tempo 

para testes de impressão, solução de problemas tais como a reposição da fita 

gasta da minha máquina de escrever, o que acabou comprometendo a primeira 

tiragem desta edição. Porém, tomo a qualidade da cópia não como a crítica 

mais relevante, mas a pressa em si, a forma de lidar com o tempo que tanto 

tentamos driblar. 
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Respostas na correspondência de Anna K. 

Saindo de uma das palestras sobre literatura brasileira contemporânea 

no recém-inaugurado CCBNB, encontro Waléria Américo, então ilustradora do 

zine Desligue 44, em companhia de Anna Karine. Atravessamos a rua para um 

lanche. Não me recordo do que falamos, mas da sensação de flanar pela 

cidade, de não ter pressa alguma e das risadas. A segunda lembrança foi de 

vê-la em família na primeira oficina que facilitei, no Centro de Humanidades da 

UECE. Lá estavam Karine, seu marido e estudante de arte, Caio e sua irmã 

mais nova, Jéssica Gabrielle, então com onze anos. Curiosos e atentos, 

descobríamos juntos como teorizar a respeito dos zines enquanto os 

criávamos. Ainda nos encontraríamos muitas vezes antes da primeira carta, 

que chegou no dia do meu aniversário, como um presente. Digitada no 

computador, impressa em tinta verde amarelada e diagramada em retângulos 

concêntricos, a leitura se torna um desafio.  

A carta não acompanhava zine algum, porém nela Anna K. inaugura seu 

estilo narrativo-confessional contando que, mesmo sem saber que havia um 

nome para aquilo, fazia zines ainda no colégio. Em certa altura, Anna K. narra: 

 

Sabe, quando eu tinha 16 anos e estudava no Cearense, também 
escrevia ‘publicidade de fanzines’, algo do tipo frases soltas e meio 
desconexas e pagava a galerinha da quarta série para distribuir no 
recreio. Eu era uma escritora (?) anônima e achava isso o máximo. 
Queria ver as pessoas se perguntando a respeito do conteúdo das 
frases em papel ofício xerocadas. Algo bem assim: ´Você já parou de 
pensar que você não pára pra pensar?’ Mas parei com meus 
exercícios de observação coletiva quando o Irmão Gerson (diretor) 
não mais me deixou usar a máquina de xerox (Anna K. carta de maio 
de 2002). 

 

                                                           
44

 Um dos zines que fiz antes do Esputinique, em 2000, que tratava sobre a televisão. 
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Figura 69 

 

Quando adolescente Anna K. não entregava pessoalmente seus zines, 

não assumia-se enquanto autora. Era o início de um longo percurso ladeado 

por diversas experiências envolvendo atos de escritura em sua vida. A escrita 

das cartas e dos zines com elementos de diário são duas dessas formas de 
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existir e interagir com o outro através da escrita. A reflexão a respeito das 

sociabilidades, da amizade, do convívio já aparece na primeira carta e se 

estenderá por toda a correspondência ao longo dos quatro anos.  São reflexos 

de um pensamento que parece buscar amadurecer-se ao partilhar-se: 

 

Sabe, fiquei pensando no quanto nessa vida nós procuramos nos 
agrupar por meio das semelhanças, do ter algo em comum e com 
isso vamos sempre afunilado as relações com as pessoas. No fim, ou 
a caminho do fim, estamos sempre próximos (pelo menos queremos 
estar), com pessoas que gostem das mesmas músicas, fazemos 
faculdade e lá entre nós também estão mais de duzentos alunos que 
seguem a mesma linha de pensamento... Eu tava pensando no 
contrário. O que as pessoas que passam nesse mesmo funil, pseudo-
semelhantes, estão fazendo distantes uma das outras? (...) Acho que 
vou me inscrever na sua oficina de fanzine pra ver se formulo algo 
que possa sair por aí pirando as outras cabeças pensantes. Ou só 
para escrever mesmo. Não sei se você tem algo contra escrever em 
computadores, mas é que sentei na frente do micro e não quis parar 
de escrever. Ir pro quarto, ligar a luz, acordar o povo que ronca... Só 
espero que essas letrinhas tecláveis provoquem em ti a mesma 
sensação gostosa das cartas manuscritas (Anna K. carta de maio de 
2002). 

 

Tratava-se de uma carta-provocação que, embora digitada, não só 

trouxe a sensação gostosa da carta manuscrita, como me estimulou a pensar 

em muitas questões. Será que nos agrupamos por meio das semelhanças? 

Semelhanças com relação ao outro de quem nos aproximamos ou será 

exatamente o contrário, não seriam as diferenças que incitariam a vontade da 

aproximação? Haveria uma tribo de “pseudo-semelhantes” que naturalmente 

se aproximam?  

Foi nessa época que entrei em contato com a obra de Stephen 

Duncombe (2008) e ainda sinto reverberar uma de suas reflexões a respeito do 

que os zines oferecem: um espaço para as pessoas experimentarem novas 

personalidades, ideias, e políticas. Ao construir um zine, constroem-se também 

subjetividades. Passei desde então a conversar com os participantes das 

oficinas sobre que ideias temos a respeito de “tribos”, “turmas”, “gangues”, 

“galera”, enfim, modos de tentar nomear um grupo que convive e com o qual se 

convive. “Qual sua turma?”, costumava perguntar. O que nos aproxima de 

alguém? Como criamos e mantemos laços? Como fazer parte de algo e 

deixarmos alguém saber que essa pessoa é parte de algo em comum?  



132 
 

Punks, metaleiros, nerds, cdfs, playboys, forrozeiros, maconheiros... a 

lista de rótulos que vinham a tona dessas discussões, assim como a de 

preconceitos eram extensas. A dinâmica das socialidades sempre me 

interessou, e mais ainda podendo acompanhar a criação de laços enquanto 

acontecia, além de poder refletir junto com quem se aproximava da rede. Em 

algum momento durante a série de oficinas Yoyô chegamos a algo chamado 

“tribo dos turistas invisíveis”. Seriam pessoas que transitavam com curiosidade 

e prazer genuínos entre os mais diferentes territórios existenciais, físicos, e 

sociais, criavam laços, trocavam experiências, mas não permaneciam. Ou pelo 

menos não encerravam suas trajetórias sob um rótulo adquirido no caminho. 

 

Figura 70 

 

A escrita das cartas dispara e amplifica um diálogo interno. Pude então 

acompanhar muitas das dúvidas, hipóteses, contradições, dos correspondentes 

desta pesquisa – e vice-versa. No trecho acima Anna K. é dúbia ao relacionar 

fazer zine e estar em guetos ou sair deles. São inquietações complexas e 

contraditórias, retratos da rede que se construía para além dos leitores de Anna 

K. e ainda assim se relacionavam. O termo “pseudo-semelhante” da primeira 

carta poderia ser aplicado na formação de um gueto? Stephen Duncombe 

(2008) nos fala de “guetos contra a alienação” e ilumina o paradoxo quando 
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menciona que, embora guetos possam fortalecer os laços entre aqueles que os 

compõem, enquanto força política podem perder potência no diálogo com 

diferentes.  

Ao publicar seus zines, Anna K. buscava formas inusitadas de difusão, 

para além das cartas. O primeiro e mais difundido no período da pesquisa foi o 

Karamelo Azul. O título remete a algo concreto, o caramelo é um doce 

conhecido, largamente apreciado e que relaciona-se ao universo lúdico/infantil. 

Porém, não é um caramelo da cor marrom, é azul. Uma combinação do 

cotidiano, lúdico e fantástico, suplantando o preto e branco da fotocópia. 

A materialidade do zine e da carta enquanto objetos reforçava-se com as 

menções aos encontros físicos – com desconhecidos, inclusive – e a 

costumização dos exemplares fotocopiados do zine: 

 

Figura 71 

 

É possível perceber traços da prosa poética que caracteriza os textos de 

Anna K. e que serão escritos também nos futuros blogs e publicações para 

além dos zines. Os K.A. (forma de se referir aos exemplares do Karamelo Azul 

que confunde-se com outro apelido seu, Ka, de Karine) deviam ser degustados 

e encontravam seus leitores como um presente físico de componentes 
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autobiográficos, assim como as cartas encontravam seus destinatários. Sobre 

o ato de presentear, zines e cartas: 

 

Nós damos presentes porque nos importamos com alguém e 
queremos fazer uma conexão com essa pessoa. Presentear nos 
torna vulneráveis, porque um presente pode ser rejeitado ou mal-
interpretado […] presentear é também divertido, porque imaginamos 
o prazer da pessoa que vai recebê-lo e, ao imaginar quem recebe, 
criamos uma conexão que o artefato físico – o zine ‘ como presente 
na caixa do correio, como uma carta”  - torna material. O zine-como-
presente, então, é sobretudo um ato de construção de uma 
comunidade

45
 (PIEPMEIER, 2009, p. 82). 

 

Para Anna K. a relação entre zines, cartas e o ato de presentear é 

explícita: 

 

Figura 72 

 

Jéssica Gabrielle crescia e descobria que adorava desenhar.  Não 

demorou a lançar seus próprios zines e também participou ativamente da 

construção da rede desde então, porém, suas cartas começam a chegar 

apenas em 2005. Quando me escreve: 

                                                           
45

 “We give gifts because we care for someone and want to make a connection with them. Gift 
giving makes us vulnerable, because a gift can be rejected or misunderstood (…) Giving gifts is 
also fun because we imagine the pleasure of the person receiving them, and in imagining this 
receiver, we create a connection that the physical artifact – the zine as ‘present in the mail box, 
like a letter’ – makes material. The zine-as-gift, then is quintessentially an act of community 
building” (PIEPMEIER, 2009, p. 82). (Tradução nossa para fins de pesquisa). 
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Figura 73 

 

A correspondência ativa de Anna K. chegava pelo correio, mas também 

sem intermediários. Como sempre carregava consigo envelopes, selos, papel e 

caneta, a cada vez que saía de casa era possível escrever/remeter uma 

missiva a alguém. A partir de 2004 passamos a nos encontrar com mais 

frequência e era comum receber uma carta escrita na véspera. 

 

Figura 74 

 

As cartas não mais necessitavam de selos, mas os abraços sim, como 

confirmações de uma amizade que se construía junto à rede. Enquanto isso, as 

cartas-dádivas se adiantavam à presença, como uma forma de doação: eis-me 

aqui e eis-me aí também, para onde vou através destas páginas. (GOTLIB, 

2000, p. 230) 

A lista de correspondentes de Anna K. era extensa e muito logo somava-

se à lista de muitos zineiros de outros estados cujos zines eram resenhados no 

Esputinique. Percebo que a escrita das cartas não era uma atividade nova para 

Anna K., mas apenas seu uso relacionado à difusão dos zines. Em uma carta 

de 2004, iniciada sem cabeçalho ou saudação, ela dá continuidade a uma de 

nossas conversas em que falávamos de arquivos de cartas e do ato de deles 

se desfazer: 
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Figura 75 

 

De tempos em tempos Anna K. debruçava-se sobre seu arquivo de 

cartas e fazia uma seleção em dois grupos: as cartas que seriam guardadas 

por mais tempo e as cartas das quais ela poderia se desfazer. O segundo 

grupo era queimado numa fogueira no quintal. Para Artières (1998) a perda é 

induzida por certas práticas e a correspondência, por exemplo, é por natureza 

uma escrita perdida. Ao ser remetida uma carta perde-se para sempre do 

remetente para ser encontrada – se não se extraviar – pelo destinatário. E 

pode perder-se do destinatário mesmo após ser lida, seja por eventuais 

desgastes do tempo, por desorganização, acaso ou acervos que serão 

descartados um dia.  

 

Passamos assim o tempo a arquivar nossas vidas: arrumamos, 
desarrumamos, reclassificamos. Por meio dessas práticas 
minúsculas, construímos uma imagem, para nós mesmos e às vezes 
para os outros (ARTIÈRES, 1998, p. 02). 

 

Neste caso, desfazer-se das cartas era recompor-se através de um 

arquivo que se reconstrói. Anna K. usava largamente de um serviço pouco 

divulgado dos Correios chamado Carta Social 46. Na época era possível 

comprar uma cartela de trinta selos no caixa e postar as cartas nas caixas de 

coleta dos Correios espalhadas pela cidade. Anna K. tinha um mapa mental de 

onde essas caixas de coleta estavam, pois burlava a regra de que cada pessoa 

física poderia enviar apenas cinco cartas sociais por dia. Ao invés, saía de casa 

                                                           
46

 Criada em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a carta social possibilita o 
envio de uma carta para qualquer lugar do Brasil pagando apenas 1 centavo. As regras para 
usufruir do serviço na época eram simples: a carta devia ser manuscrita entre pessoas físicas, 
pesar até 10 gramas (mais ou menos duas folhas de caderno) e estar em envelope padrão. 
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com vinte, trinta cartas e ia remetendo-as de cinco em cinco pelas caixas de 

coleta por onde passava.  Porém, descobrimos depois, através de uma 

correspondência enviada a ela pela a agência central dos Correios, que todas 

as cartas postadas em caixas de coleta seguem diariamente para a Agência 

Central antes de seguir seus destinos, e a profusão de cartas enviadas por 

Anna K. chamou a atenção dos Correios. Aos poucos as regras para o envio 

das cartas sociais foram tornando-se mais rígidas e complexas. Ao remeter a 

carta pela caixa de coleta, evitando o contato direto com o funcionário dos 

Correios, era possível ousar quebrar a regra do envelope padrão e 

confeccionar o próprio envelope, algo comum entre os zineiros.  

 

Figura 76. Exemplo de carta social fora do padrão por seguir em envelope artesanal feito com folha 

de revista. Note a diagramação que destaca o remetente. 

 

Havia o risco de a carta não chegar, mas muitas cartas sociais 

chegaram ao zine Esputinique em envelopes customizados. Por volta de 2008 

foi perceptível a mudança de comportamento dos funcionários dos correios, 

que passaram a questionar o nível sócio-econômico dos remetentes – já que 

originariamente a carta social havia sido criada para pessoas de baixa renda – 
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gerando situações de desconforto entre missivistas e funcionários, alguns 

empáticos ao universo zineiro. Outra portaria baixada pelos Correios proibiu a 

venda de selos de carta social sem postagem imediata, ou seja, para remetê-

las é necessário pagar diretamente ao caixa da agência, o que significa muitas 

vezes pegar filas. Antes disso era possível de uma só ida à agência comprar 

até mais de uma cartela de trinta selos de cartas sociais e postá-las nas caixas 

de coleta 47. Voltaremos a tratar desse assunto e de seu impacto 

especialmente nas oficinas de zine que incluíam correspondência.   

  Como em uma das cartas já citadas de Joey, Anna K. também iniciava 

cartas sem destinatários definidos. O gesto de escritura realiza-se enquanto 

emergência de contar de si, primeiro para si, como um diário, e em seguida 

para alguém: 

 

Figura 77 

 

A carta-diário é identificada por Nádia Gotlib ao analisar a 

correspondência entre Dom Pedro II e a Condessa de Barral, autora de um 

texto escrito em busca de um estado de companhia: 

 

Contrariando toda uma tradição da escrita do diário como produto de 
um estado de solidão e de enclausuramento, tão bem estudado por 
Béatrice Didier 

48
, esse diário tem, no entanto, um destinatário. E por 

isso torna-se carta. Porque o diário tem um interlocutor (o amigo) que 
é o destinatário explícito, firma-se uma das características principais 
desse texto, o do seu caráter ambíguo, proveniente de mistura de 

                                                           
47

 Em dezembro de 2011, através da portaria n
o 

553, o Ministério das Comunicações torna 
exclusivo o serviço da carta social apenas para beneficiários e dependentes do Programa 
Bolsa Família, mediante comprovação. Mais informações em: 
<http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/12/14/tarifa-r-0-01-para-carta-social-sera-

restrita-a-beneficiarios-do-bolsa-familia> 
48

 Le journal intime. Paris , PUF, 1976. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/12/14/tarifa-r-0-01-para-carta-social-sera-restrita-a-beneficiarios-do-bolsa-familia
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/12/14/tarifa-r-0-01-para-carta-social-sera-restrita-a-beneficiarios-do-bolsa-familia
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gêneros, diário e carta, revertidos em diárias cartas (GOTLIB, 2000, 

p. 280). 

Neste período, as cartas de Anna K. eram diárias cartas, tal como Gotlib 

aponta. Não apenas pela frequência da escrita, mas pelo hibridismo do texto. 

Em 2005 Anna K. e eu tentávamos estudar francês nas casas de Cultura da 

UFC. Após conseguir a reabertura do curso de Letras na UFC, nos 

encontrávamos com frequência crescente pelo bosque do Centro de 

Humanidades, nos lanches da pracinha da Gentilândia ou pelos bares do bairro 

Benfica. Pude acompanhar a descoberta e o mergulho de Anna K. no mundo 

dos blogs e das redes sociais, indo junto às lan houses, já que nessa época 

não tínhamos acesso à internet de casa – e só fui ter computador em 2007. O 

mundo virtual trouxe não só outra experiência com a escrita, mas também com 

os leitores e a realidade em que vivíamos. 

 

Figura 78 

 

A desenvoltura de Anna K.  no uso das mídias digitais era alimentada 

pela vontade de experienciar no viver entre o real e o virtual 49. Logo seu zine 

Karamelo Azul virou blog, assim como tantos outros zines de Fortaleza e do 

Brasil nessa época. E a materialidade tornou-se uma questão ainda mais 

discutida:  

                                                           
49

 A relação entre o real e o virtual na obra de Pierre Lévy e Henri Bergson abre aqui outro rico 
platô/possibilidade de análise para o trabalho. Optamos por não enfocá-lo nesta pesquisa, 
porém mantém-se o interesse e a possibilidade de extensão dessas leituras no futuro.  
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Figura 79 

 

Foi conversando sobre a efemeridade dos zines em contraponto ao 

crescente acervo ao longo dos meses que a ideia de uma zineteca em 

Fortaleza foi surgindo em várias cabeças. Após graduar-me em Letras, já 

trabalhava apenas com oficinas de zine e tal decisão me permitiu ter um 

emprego como operadora de praticagem no turno da madrugada. O trabalho 

consistia em, de uma sala no alto de um prédio da Beira-Mar, monitorar o 

movimento das embarcações no porto através de telefone, rádio e fax 50. Na 

sala mínima havia um aparato de máquinas para enfrentar as doze horas de 

plantão: máquinas de café, TV a cabo, binóculos e um computador com 

Internet. Foi aí então que se deram meus primeiros mergulhos no mar da 

Internet, de forma intensa, fosse acompanhada ou sozinha. Era costume 

receber amigos nos dias de pouco movimento e por lá passaram boa parte dos 

zineiros que aparecem nesta pesquisa. O espaço físico propiciava conversas 

longas e em reservado do corre-corre do mundo, pois estávamos em 

suspenso. Foi no alto daquele prédio, olhando a cidade e o mar, os anônimos 

em seus cotidianos, que Nico, Joey, Jackson Jr., Bruno Frika, Carlos Alberto, 

Thaís Aragão e Anna K. me iniciaram no mundo virtual. 

Na mesma semana passei a ter e-mail, conta no Orkut e no MSN, por 

onde conversava noite adentro caso estivesse sozinha. Foi um período de 

deslumbre coletivo com as interações virtuais, mesmo entre pessoas que já se 

conheciam. No Orkut foi criada a comunidade ZINE-SE e a escolha de onde 

seriam os encontros passou a ser feita através de posts nos fóruns de 

                                                           
50

 Atualmente a Empresa de Praticagem do Ceará conta com radares e computadores como 
base de sua operação. A vista das janelas foi limitada e os operadores trabalham em duplas 
para dar conta da crescente movimentação no porto de Fortaleza.  
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discussão entre membros. A mudança na forma de diálogo impactou 

diretamente a realização dos Zine-se. Algumas vezes a definição de onde seria 

o encontro levava mais de um mês, o que foi causando um espaçamento maior 

entre eles. A energia canalizada na troca de cartas passou a ser redirecionada 

para os fóruns, testemunhos de amizade, recados em murais da rede social.  

Como citei, muitos zines passaram a existir em versão blog, ou 

mantiveram as duas formas. Outros zineiros aproximaram-se do Zine-se 

através da rede social, da leitura destes blog-zines e cada vez mais e-mails e 

endereços virtuais eram divulgados/trocados nas oficinas e nos zines – assim 

como no Esputinique. 

 

Figura 80 

 

Novamente é com metáforas que Anna K. narra sua percepção dos 

acontecimentos. Tratava-se do Zine-se de encerramento do primeiro seminário 

Cabeças de Papel, realizado em novembro de 2005, como a primeira grande 

ação pública da ONG Zinco.  Neste Zine-se foi lançado o nono e último número 

do zine Esputinique. As frutas que caem do pé coincidem então com a chegada 

de Luizianne Lins à prefeitura de Fortaleza e o vento surge como os novos 

elementos do contexto político e social da cidade, possibilitando um período 

intenso de ebulição criativa e de encontros catalisadores de novas experiências 

entre zineiros.  
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Respostas na correspondência de Oliveira  

Sobral, 40 graus. Foi esse o nome do zine fruto da oficina concomitante 

ao Festival de Bandas promovido pelo Sesc51-Sobral em 2002. E Oliveira 

Rock´n´roll foi o nome que me deram para apresentar o autor do cartaz feito 

com colagem que notei em uma área de exposição e que dizia “Aqui, quadros 

que servem apenas para enfeitar paredes”. Antes de chegar a hora dos shows 

e de ver a exposição montada, conheci o artista na sala da oficina de zine. Lá 

estava uma figura notável: magro, alto, pele curtida de sol, o figurino roqueiro-

jeans-e-camiseta-preta contrastando com o chapéu preto típico do interior. 

Manoel Oliveira podia parecer hostil, mas era responsável pela oficina de 

pintura com as crianças e mostrava-se empolgadíssimo em estar na oficina de 

zine, ao lado da enteada de catorze anos. Contou que já fazia zines e mostrou 

alguns exemplares. Eram no formato A5 (uma folha de papel A4 dobrada ao 

meio) e muito volumosos, com cerca de quarenta páginas construídas com 

praticamente todas as técnicas observadas até então por mim. 

                                                           
51

 Serviço Social do Comércio ou Sesc é um espaço que oferece opções de cultura, educação, 
esportes e lazer aos comerciários e seus beneficiários. Mais informações em: http://www.sesc-
ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=88. 

http://www.sesc-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=88
http://www.sesc-ce.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=88
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Figura 81 

 

Denise Lourenço (2006) nos oferece uma lista de procedimentos 

construtivos em zines observados em sua dissertação de mestrado: 

apropriação, colagem, exploração tipográfica, sobreposição de camadas, 

moldura, sangramento, resultando em zines criados por princípios de 

experimentação e acúmulo. Oliveira havia explorado de tudo, e intensamente. 

O primeiro zine que me apresentou foi o Colagem Cretina, com o subtítulo: um 

zine para quem não gosta de ler. Devido ao volume, Oliveira vendia as cópias 

por três reais. Transcrevo o texto manuscrito da primeira carta recebida: 

Estimada Fernanda Fale mais da Alcalina, de FanZineS, DE 
OFICINAS Estou a FIM de Te falar do Colagem (Cretina) vai fazer 3 
(anos), pois é. Vai rolar um outro Festival do SESC Você Vem. Eu 
estou afim de me enfiltrar, + não sei Como. Caso você venha avise-
me quero te mostrar uns fanzines que andei fazendo. ok! Tem uns 
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quadros daqueles que não enfeitam paredes DÊ NOTÍCIAS. 
OLIVEIRA (sic). 

 

O documento em que se inscreve este texto é um híbrido de carta, 

página de zine e pôster-propaganda da loja/locadora/bar/ateliê Arte & Manha, 

ponto de encontro de jovens sobralenses interessados em rock, que funcionou 

até cerca de 2004. O impacto visual do documento gera reações controversas.  

Ao perceber semelhanças no estilo entre as cartas, cartazes e páginas dos 

zines de Oliveira, podemos concordar que: 

  

Ao invés de permitir que seus leitores relaxem e deslizem para dentro 
dessa mídia, zines os afastam. Zines são dissonantes; suas 
justaposições em design e fortes sentimentos em conteúdo são 
perturbadores. Ao invés de oferecerem uma fuga livre de conflito 
deste mundo tumultuado, eles seguram um espelho face a ele 

52
 

(DUNCOMBE, 2008, p.134). 

 

Um espelho que reflete a visão de quem o segura, note-se. Há muitas 

entradas possíveis para iniciar a leitura deste documento como, por exemplo, 

pelas maiores letras gravadas em stêncil com o nome da loja. A fôrma para 

este padrão de fonte até hoje pode ser facilmente encontrada em papelarias e 

era com frequência usada em trabalhos escolares antes do advento do 

computador pessoal. Encontramos também texto manuscrito e, na maior parte, 

construído através da colagem com palavras tiradas de revistas. Custa ao leitor 

desavisado a captação da coesão e da coerência entre elas.  Estamos diante 

de outro tipo de construção textual diferente da que aprendemos na escola. 

Aqui é possível que o aparente caos e imperfeição, sob um olhar mais atento e 

paciente, não comprometam a mensagem, mas pelo contrário, torne-a mais 

potente: 

 

Assim também a colagem, pela possibilidade de visualização da 

anarquia, é recurso recorrente dos zineiros. Contrariamente do que 

se poderia pensar, sua utilização não tem relação direta com a 

economia ou falta de recursos dos editores, devendo-se muito mais 

                                                           
52

 Instead of allowing readers to relax and slip into the medium, zines push them away. Zines 
are dissonant; their juxtapositions in design and strong feelings in content are unsettling. 
Instead of offering a conflict-free escape from a tumultuous world, they hold up a mirror to it. 

(DUNCOMBE, 2008, p.134). (Tradução nossa para fins de pesquisa). 
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à criação de uma linguagem caótica, na tentativa de expressar a 

diversidade real (ALBERNAZ; PELTIER, 1995, p. 14). 

 

Anna Poletti (2008) discorre sobre a bagunça visual/textual das páginas 

dos zines em paralelo a dos espaços de criação, em geral o quarto que se 

transforma em ateliê. No caso de Oliveira, já adulto, seu espaço de criação era 

semi-público e multifuncional, camadas sobrepostas de função (assim como 

seus escritos). A Arte & Manha era bar, sebo e loja de livros e vinis, mas 

também ateliê de suas criações, fossem elas telas ou zines. Pude passar uma 

tarde lá, em sua companhia e senti emanar daquele lugar uma força criativa 

impressionante. 

Há diversas práticas características entre os primeiros zineiros punks 

que sobrevivem com o passar do tempo. Uma delas está numa carta seguinte 

de Oliveira que traz um saquinho de panfletos (também chamados flyers ou 

mosquitinhos) numa diagramação mais clara e fácil. Eram dezenas iguais, e, 

sem nenhuma orientação, demorei um pouco para entender que deveriam ser 

passados adiante em todas as dezenas de cartas que eu viesse a remeter, 

expandindo o raio de alcance de sua correspondência. A carta-bilhete vinha 

escrita no verso de um deles: 

 

Figura 82     Figura 83 
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A prática persiste com a inclusão de sites e endereços eletrônicos. 

Quando Oliveira mudou-se para Fortaleza para morar com sua companheira de 

muitos anos o impacto da mudança também se revelou nas cartas, mesmo 

curtas. Tais cartas foram um modo de manter e criar laços na capital, 

desterritorializando-se fisicamente. As cartas constituíam um território 

existencial (GUATTARI; ROLNIK, 1996) comum, fértil de encontros e de 

conversas. Oliveira é citado, por exemplo, na correspondência de Carlos 

Alberto, um dos zineiros com o quais chegou a conviver para além do Zine-se, 

como anfitrião da cidade. Carlos também trazia questões similares: 

 

Figura 84 

 

Se para a maioria dos zineiros este fazer é uma desconstrução da 

relação com o tempo e o lucro – e consequentemente do status e do consumo 

– para Oliveira havia o agravante de ser ele mesmo um híbrido de homem do 

sertão, roqueiro boêmio e artista de múltiplas leituras, chegando à meia-idade. 

A carta seguinte ilustra essas aparentes contradições de forma singular, com o 

texto organizado sobre desenhos de um palimpsesto, balões e placas de metal 

e de madeira, em caneta bic e grafite: 
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Figura 85 

 

Oliveira participou de muitos Zine-se entre 2004 e 2005. Sua figura 

causava curiosidade e estranhamento entre alguns zineiros, mas logo 

encontrou, dentro daquele grupo, aqueles que apreciavam suas obras e 

descobriam seus modos educadíssimos e gentis, além de uma disposição 

incrível para longas conversas regadas a vinho barato – como era recorrente 

na pracinha da Gentilândia, no Benfica. Seus zines eram sempre costurados 

manualmente, o que contradizia o aparente desleixo da diagramação e da 
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caligrafia. Desde sempre Oliveira estava atento para o fato de que a maresia 

“come” os grampos, enferruja e causa danos às páginas dos zines com o 

passar do tempo. Mesmo trocando cartas com vários zineiros que reencontrava 

nos Zine-ses, o desafio de comunicar-se com o outro era uma preocupação 

constante. A carta seguinte trata disso e apenas disso: 

 

Figura 86 
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 Habituada à exuberância visual de suas criações, muito me 

surpreendeu a forma escolhida por Oliveira para novamente sinalizar sua 

dificuldade de socialização. Sucinto, com poucas palavras, sua caligrafia 

aparece tão solitária quanto seu autor e ali estendia-se por sob uma página 

sem linhas, completamente branca.  

Ao localizar o ato de escrever cartas e zines como atos sociais antes de 

propriamente atos de criação artísticas, a dinâmica que envolve estes 

autores/leitores sempre me interessou. As múltiplas formas de interação e de 

respostas entre as pessoas, a construção de uma amizade, a busca de si pela 

busca do outro são alguns dos aspectos que se conectam e se mostram 

enquanto avançamos na pesquisa. Em 2005 criei um carimbo, inspirada por 

zines carimbados que recebi e pelo poeta Paulo Leminski. Criar um carimbo 

com minha caligrafia fez parte do conjunto de estratégias de unir tecnologias de 

temporalidades diversas, de tentar expandir o efeito do texto através da forma. 

Passei a usá-lo em zines, cartas, envelopes e cartões coloridos que seguiam 

junto ou eram entregues em mãos. Passei também a distribuí-lo em oficinas e 

reservar um momento para conversar sobre a mensagem carimbada no papel: 

 

Figura 87 

 

É a partir dessa conversa que Oliveira me põe a questão: como fazê-lo? 

Como falar com estranhos? 

Oliveira, assim como Márcio Moreira, também esteve presente no curso 

teórico sobre zines no CCBNB, e ambos tornaram-se correspondentes que, 

mesmo sem estar no cotidiano da ONG ZINCO, nos ajudavam a pensar 
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questões fundamentais. Indagando, sugerindo, demonstrando interesse por 

cada nova ação da ZIINCO, ambos colaboravam como podiam: 

 

Figura 88 

 

Entre 2002 e 2005 os modos de subjetivação destes zineiros 

multiplicavam-se, fundiam-se por contágio e adaptação, abrangendo 

contingências advindas das novas tecnologias, enquanto o mapa das ações da 

rede estendia-se às esferas não só públicas, mas governamentais.  
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Respostas na correspondência de Márcio Moreira 

O cartaz que Márcio Moreira viu chamando para o Zine-se de agosto de 

2005 tinha uma observação a mais:  “Zineiros com CNPJ53” e mostrava uma 

chupeta no fundo de um cesto de lixo de escritório. Mesmo sendo à noitinha e 

em um bairro residencial como a Cidade dos Funcionários, bem afastado do 

centro da cidade, Márcio anotou o endereço, ligou para perguntar como 

chegava de ônibus e foi. Sozinho, com cabelos lisos e muito longos presos 

numa liga, Márcio tinha dezesseis anos e algumas cópias de seus zines 

consigo. Não me lembrei de tê-lo visto antes, mas, ao receber um de seus 

zines, identifiquei contente a caligrafia das cartas que recebia  há quase seis 

meses. 

Márcio começou fazendo o zine Verborragia no ensino médio com Tiago 

Amora e Alana Linhares, colegas de sala - e de tédio transformado na aventura 

das publicações independentes. Posteriormente os três publicaram sozinhos e 

com outros parceiros. Foi Tiago Amora quem o chamou para um curso sobre 

zines e lá estavam eles, de farda do colégio, muito interessados nas fotos 3x4 

de várias pessoas que ilustravam a capa do folder. Em março de 2005 o 

CCBNB promoveu o curso “Zine-se: Amadores e Mensageiros de Papel”, 

dentro do programa Curso de Apreciação da Arte, reconhecendo o potencial 

artístico dos zines para além da comunicação. Pela primeira vez zineiros e 

curiosos se reuniam para refletir a respeito do fazer zine, não apenas para 

produzir juntos. Cada participante recebeu o folder com o programa das quatro 

tardes e um zine-apostila - ampliado desde a primeira versão de 2001 de oito 

para quarenta páginas. No fim da apostila havia uma folha sobre a recém-

fundada ONG ZINCO e meu endereço para correspondência. 

Um mês após o curso no CCBNB, no meio de uma aula de Química, 

Márcio buscou meu endereço no zine-apostila e me escreveu. Em sua primeira 

missiva já partilha suas reflexões a respeito da correspondência em si e chega 

a chamar-se “semi-letrado” por só então estar usando os Correios: 

                                                           
53

 Sigla para “Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica”. 
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Figura 89 

 

Note-se que o conceito de ter aulas ou um curso a respeito de zines era 

então algo tão novo entre nós que ainda é o termo “oficina” que é usado. 

Percebemos também que, com o fluxo de encontros da rede pela cidade, só 

após seis zines é que Márcio começou a difundí-los via correios. E o motivo da 

carta vem logo em seguida: 

 

Figura 90 

 

Márcio aproxima a escrita da carta a um ato de resistência e a um 

passatempo. Será possível identificar o gesto de manipular o tempo enquanto 

comunica-se como um ato de resistência? Ou reprogramar o tempo passado 

na escola em atividades de escolha própria, como nos escreve a zineira então 

“novata” Jeanne Gomes, em carta de 2005? 
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Figura 91 

 

Resistir pressupõe uma força contrária. A que contrário estamos 

falando? Listamos mais de um: materialidade em oposição ao virtual, lentidão 

em oposição a velocidade, criação em oposição ao consumo. Mas serão todos 

estes elementos opostos entre si? Corremos o risco de cair em análises 

reducionistas e deixar de captar ressonâncias dos modos de subjetivação que 

nascem de práticas mistas. O próprio Márcio, enquanto lançava seus primeiros 

zines, em 2004, já interagia em redes sociais, publicava em blogs tirinhas cuja 

força estava mais no texto do que nos traços, e por isso se chamavam 

Aventuras do Boneco de Palito. Assim como a maioria dos correspondentes 

desta pesquisa, sua força criativa e comunicativa mostrava-se em várias 

frentes. 

 

Figura 92 

 

As impressões anteriores de Márcio em relação à rede de pessoas que 

atuam no meio “underground” eram de “pedantismo, depressão ou síndrome de 

perseguição”. Sua satisfação em encontrar outros interlocutores que, pelo 

menos a princípio, contrariavam suas impressões está expresso na quantidade 

de perguntas ao final da carta.  
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Não apenas mostrava-se cheio de curiosidade, mas à vontade já para 

sugerir um Zine-se temático sobre o aniversário de 279 anos da cidade e 

evocando o “retorno do yoyô”, referindo-se ao Bode Yoyô54 e à serie de oficinas 

Yoyô apresentada no curso. 

 

Figura 93 

 

O entusiasmo de Márcio é expresso também por outras vozes, como no 

trecho acima em que transcreve a fala de um amigo no verso de um 

comprovante de empréstimo da biblioteca. No que pode traduzir-se esta 

“vontade de engolir o mundo”? Como tal potência se transforma em impulsos 

criativos na busca do outro e de si, em modos de subjetivação? É possível que 

essa potência seja isolada ou se dissipe em atos outros? A vontade de “engolir 

o mundo”, sendo assim, pode traduzir-se no desejo dos movimentos de voltar-

se para si, criar a sua versão do mundo a partir do que se retém, e então voltar-

se para os outros, devolvendo ao mundo um composto subjetivo do próprio 

mundo e de si. Limpar os filtros, recompor-se ao compor um zine. O último 

trecho da correspondência de Márcio é da carta posterior ao nosso primeiro 

encontro no Zine-se que também foi o Chá de Escritório da sede da ZINCO. 

Pela segunda vez o Zine-se acontecia em um espaço privado, embora aberto. 

O endereço era a primeira residência de Thaís Aragão, uma das fundadoras da 

ONG e também endereço comercial de negócios da família, como uma 

produtora e uma fábrica de polpas de suco. Não foi um Zine-se muito 
                                                           
54

 O Bode Yoyô faz parte da cultura cearense como símbolo da humor e cotidiano no inicio do 
século XX. Migrou com sertanejos fugindo da seca para a capital e foi vendido para um 
comerciante da Praia de Iracema. Todos os dias saía para uma rota-passeio pelo centro da 
cidade e retornava para casa no fim do dia – por isso sua alcunha. Muito querido entre 
populares e intelectuais, foi votado nas eleições para prefeito e após sua morte, muitas vezes 
notícia de jornal. Hoje está empalhado no Museu do Ceará. 
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numeroso em termos de público, inclusive porque muitos devem ter desistido 

ao perceber que teriam de desbravar – provavelmente de ônibus – um lugar em 

geral fora da rota. Márcio lá esteve, viu as camisas da ZINCO recém-prontas 

com a logo e identidade visual do designer Chico Neto55,  trocou zines com 

quem lá estava, mais observou do que conversou e voltou para casa cheio de 

perguntas. A carta após esse encontro diz muito de suas inquietações: 

 

Figura 94 

 

A palavra “exatamente” escrita em maiúsculas assinala uma dúvida que 

era comum a muitos zineiros e interessados no movimento que acontecia, 

inclusive membros da própria ZINCO. A criação da ONG foi uma forma de 

tentar viver unindo trabalho e lazer, criação e estudo, enquanto crescíamos. Na 

carta anterior havia a pergunta “Você vive do quê?”, que também era feita a 

mim tantas vezes nas oficinas de zines, especialmente após discutirmos as 

noções de comunidade, sociedade, consumo, produção, trabalho, dinheiro, 

                                                           
55

 Chico Neto era então um jovem talento do design cearense que buscava exercícios de 
criação ao mesmo tempo em que se voluntariava para criar marcas/identidade visual de 
instituições do terceiro setor. Ao saber da proposta da ONG ZINCO, interessou-se e sugeriu 
assim contribuir. 
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valor e tempo. Os zineiros são outsiders, pelo menos enquanto trabalhadores 

da criação, poucos enxergam ou nomeiam fazer zine como “sua arte” ou “seu 

trabalho”.  

Tentávamos escapar da equação que subtrai horas dos dias de cada um 

em troca de dinheiro em atividades desprovidas de real significado, ou seja, de 

um trabalho que vise o lucro e/ou o que chamam de “sobrevivência” e/ou 

status. Diante da aparente bifurcação entre criatividade e profissionalização, 

tentávamos agir na obliquidade, que, segundo José Machado Pais “permite a 

exploração de pontes inovadoras entre vocação e profissão, mesmo se, ou 

sobretudo quando, a profissão deserta da vocação” (PAIS, 2012, p.150). Um 

efeito desse agir oblíquo é a possibilidade de os fazeres deixarem marcas em 

quem os faz. Segundo Pais (2012), os criadores notabilizam-se pelos produtos 

que criam, ao mesmo tempo em que são criadores de si mesmos. 

Como podemos ver na carta de Márcio, a ideia de uma zineteca não era 

apenas fruto de uma vivência longa entre alguns zineiros. Diante dos Zine-se, 

oficinas e seminários, era possível e recorrente imaginar para onde iriam tantos 

zines. Nos momentos em que parte do acervo era levado para uma oficina e 

disposto sobre uma mesa ou passado de mão em mão, logo surgiam perguntas 

como: “Onde fica o resto do acervo?”, “É possível visitar?”, “O meu zine vai pra 

lá também”? A percepção de que zines são patrimônio material e imaterial foi 

sendo discutida desde então56. 

Os zines não são apenas objetos frutos de um contexto, mas são 

também discretos compêndios de marcas da história cultural de um indivíduo 

que se abre e espalha. A correspondência de Márcio ainda trazia pequenos 

fragmentos de possíveis colaborações para zines, como vemos a seguir: 

                                                           
56

 Em 2011 o tema do Seminário Cabeças de Papel 3 foi “Zines como patrimônio material e 
imaterial” e contou com a presença de convidados da Fanzinothéque de Poitiers, da França e 
do coletivo Ugrapress, de São Paulo, este responsável pela publicação do Anuário de Fanzines 
e Publicações Alternativas, um zine-catálogo com a mesma finalidade do Esputinique, porém 
feito em escala maior e de forma mais sistematizada. 
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Figura 95 

 

Trata-se da fotocópia do verso de sua carteirinha de estudante cuja 

ilustração é da então recém-inaugurada estátua de Iracema, um dos símbolos 

de nossa cidade, no bairro da Messejana. Por dois dos princípios básicos no 

fazer zine, a subversão/recriação e o humor, esta Iracema é revisitada e, no 

lugar da concha cheia de água sob a qual se banharia, ergue ao céus em gesto 

triunfante um zine aberto. 
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Parte 4 – Cartas de marear 
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INCONCLUSÕES 

Uma carta de marear aponta os principais acidentes da costa, ajuda a 

situar diariamente a embarcação em sua rota e equivale ao mapa topográfico 

de superfícies terrestres, porém, se relaciona aos oceanos, é uma carta 

náutica. As cartas de marear podem ser sempre refeitas de acordo com a 

profundidade a que se referem e de acordo com o caminho decidido pelos que 

navegam.  

As nossas cartas de marear se desenham nesta quarta parte – e final – 

da dissertação como apontamentos de profundidades distintas, como uma 

variação da ideia de platôs. Apresentarei algumas conclusões, ou melhor, 

inconclusões, dadas as possibilidades de caminhos que se abrem quanto mais 

fundo seguimos mergulhando nas reflexões. Retomarei alguns 

pontos/conceitos trabalhados até aqui e ainda dialogando com esses autores, 

trarei algumas análises finais. 

A carta-grafia, método que emergiu no percurso da pesquisa, após a 

discussão teórica e concomitante à análise documental, nos serviu na busca de 

compreender como diferentes subjetividades compunham a comunidade de 

zineiros-correspondentes corporificada nos zines e nas cartas entre 2002 e 

2005. Esta comunidade habitava linhas de fuga e de encontro através de 

dispositivos inventados tais como as próprias cartas, os zines, o Zine-se, as 

oficinas de zine, as redes sociais da Internet, a ONG ZINCO, o Seminário 

Cabeças de Papel e a Zineteca de Fortaleza (em fase móvel). Escapando de 

estados inertes, como a transformação definitiva em instituição, o modo de 

operar é, em vez, instituinte e sempre instituindo-se, adaptando-se às 

contingências e aos desejos de potência dos envolvidos no grupo. 

Construímos aberturas para, através das leituras e escrituras de nós da 

rede – este conjunto de escritas de si tais como cartas, zines, diários, blogs - 

conhecermo-nos mutuamente. Pergunto-me se tal processo incluía desde o 

início a postura consciente de tentar manter-se sensível aos signos emitidos 

por outrem, ou seja, para sermos afetados por eles, para, através destes 

caminhos, tornar estranhos, amigos (DELEUZE, 1997). 
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Havia uma pré-disposição para a troca, assim como uma afinidade ética 

que incluía alguma distância de espaço ou tempo em sua natureza. Mas que 

tipo de ética se construía ali? Foucault (FOUCAULT apud DELEUZE, 1992) 

opõe a moral à ética, ao tratar da constituição de modos de vida para além da 

estética. A diferença é esta, apontada por Deleuze: 

  

[...] a moral se apresenta como um conjunto de regras coercitivas de 
um tipo especial, que consiste em julgar ações e intenções referindo-
as a valores transcendentes (é certo, é errado...); a ética é um 
conjunto de regras facultativas que avaliam o que fazemos, o que 
dizemos, em função do modo de existência que isso implica. Dizemos 
isto, fazemos aquilo: que modo de existência isso implica? [...] Às 
vezes basta um gesto ou uma palavra. São os estilos de vida, sempre 
implicados, que nos constituem de um jeito ou de outro. (DELEUZE, 
1992, p. 130) 

 

As correspondências - e as outras formas de escritas de si – 

apresentadas ao longo da dissertação revelam não apenas modos de 

existência, mas as regras facultativas escolhidas pelos seus autores, assim 

como os questionamentos frente às mesmas. É possível identificar, então, uma 

postura ética emergente. 

Deste período em diante, grupos de intercessores continuaram 

inserindo-se neste aqui estudado. Havia ainda os anteriores e os vindouros, e 

se seguíssemos nesta pesquisa, agindo e criando entre as linhas do mapa. 

Novos zineiros correspondentes sugeriam encontros do Zine-se, aproximavam-

se da ONG ZINCO, estudavam zines e davam oficinas em escolas e outras 

ONGs. Cada novo intercessor que trazia a diferença para a rede passava a 

compor novas linhas de fuga. A relação com os novos grupos de intercessores 

é construída de outra forma, dispondo de tecnologias que não existiam entre 

2002 e 2005 – as mídias móveis, a conectividade instantânea e ubíqua, a 

abrangência e o poder dos sites de redes sociais.  

As cartas escassearam na minha caixa do correio. O Zine-se não é mais 

mensal. De 2008 em diante espaçou-se e tem acontecido numa média 

trimestral, com menos divulgação fora da Internet. As interações entre zineiros 

tornou-se mais “invisível” do que já era? Ora, não é o tempo, o espaço ou os 

rumos que tomamos nas vidas que parecem ser suficientes para a existência 

de uma amizade. Mas sim o tipo de desejos que são partilhados. Podemos 
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retornar à noção de pré-linguagem em comum apontada por Deleuze (1997) no 

início desta dissertação e a ela adicionar uma referência ao pensamento de 

Hannah Arendt encontrado no trabalho de Deisimer Gorczevski (2007). Ao 

pesquisar os modos de subjetivação emergentes de jovens em contato com o 

audiovisual no bairro Restinga, em Porto Alegre, Gorczevski nos lembra que: 

 

Para Arendt (1989), a presença do outro que vê o que vemos e ouve 

o que ouvimos é o que garante a realidade do mundo e de nós 

mesmos. Nesse sentido, simbolicamente falando, pode-se entender 

“visibilidade” como a realidade compartilhada, provocando assim um 

tipo de deslocamento do conceito de visibilidade. [...] A intenção é 

não vincular o termo apenas à valorização da auto-estima, 

reconhecimento e reforço narcísico, mas observá-lo como um 

movimento que se dá também na contramão do narcisismo, pois, 

quanto mais ampla a extensão da “praça pública” imagina-se que 

menor seja a necessidade do narcisismo (GORCZEVSKI, 2007, p. 

27). 

 

A praça da Gentilândia, situada no Benfica, foi talvez o mais frequente 

ponto de encontro de zineiros em Fortaleza nos anos 2000. Neste bairro 

ocorreram, em quatro anos, treze encontros do Zine-se. “Vamos pra pracinha?” 

“Te encontro na praça.” Ou, pelo celular, na ligeireza das ligações de três 

segundos (para não ser cobrados): “Tô na praça, vem!”, eram frases frequentes 

entre o grupo pesquisado. Percebo que há uma grande diferença na forma de 

habitar espaços atualmente. Os encontros casuais e programados entre os 

zineiros que flanam na cidade, nas praças, ainda existem, mas não são mais 

tão numerosos e frequentes. Onde estão os zineiros de Fortaleza? Há de se 

perguntar, o que mudou? A praça? Os zineiros? A ideia de encontro? A ideia 

de praça? O desejo? Talvez um pouco de tudo: 

 

Visibilidade também consiste no enlace do “outro” e, nesse sentido, o 

outro precisa estar disponível. Construímo-nos na relação com o 

outro, no ato da distinção, e esse outro pode não ser outro 

encarnado, e sim, por exemplo, as tecnologias – a construção social 

das tecnologias, ou ainda, a palavra que é usada. No entanto, vive-se 

a retração do espaço compartilhado nos moldes de que Arendt (1989) 

descreve e, ao mesmo tempo, presencia-se a confluência do olhar 

para a tela da tevê e, mais recentemente, do computador. Estes são 

“os outros” na atualidade, são os espaços que estão assumindo o 

lugar das “praças públicas” (GORCZEVSKI, 2007, p. 27). 
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As cartas não só continham planos, mas realizações em si. Através 

desta tecnologia cujos fios são linhas e entrelinhas manuscritas é possível 

vislumbrar a construção das bases, dos nós da rede e de nós da rede, para 

movimentos que nos impulsionem para fora. Fora de si, fora do lar, fora do 

próprio território, para expedições outras. E para o exercício de um tipo de 

amizade que se relaciona à proposta por Ortega:  

 

Uma nova política e uma nova amizade devem visar precisamente a 
encorajar essa vontade de agir, a recuperar um certo apelo iluminista 
à coragem de pensar de uma forma ainda não-pensada, de sentir e 
de amar de maneira diferente [...]. A minha proposta é um convite a 
experimentar, a romper, a inaugurar, a imaginar o ainda não 
imaginado, a criar novas formas de vida e de comunidade. Esta tarefa 
constitui uma forma de resistência política (ORTEGA, 2001, p. 8 e 9). 

 

Os correspondentes do zine Esputinique, meus correspondentes e 

conterrâneos, (ainda que de forma temporária ou existencial) são também 

meus contemporâneos perpassados por temporalidades e fabricantes de 

cápsulas de papel. Naves e mapas que chamamos de zines e cartas. É neles 

que a ideia do real parece se concretizar. Meu discurso foi construído através 

de inúmeras conversas com correspondentes. Minha voz não é só minha, e 

através desta pesquisa não apenas me certifico deste fato como me assombro 

com sua importância.  

Em sua passagem pelo Brasil na década de 80, Felix Guattari foi 

diversas vezes instigado a falar sobre as formas de articulação dos 

movimentos de minoria sem coordenação centralizada e nas quais o poder se 

dilui. Guattari (1996) atenta para a existência de, no contexto das minorias, 

“pessoas que não se interessam absolutamente pelas estruturas públicas (...), 

mas que vivem iniciativas marginais comunitárias, estruturas de acolhida, fora 

dos parâmetros de financiamento habitual” (1996, p. 125).  

  Os zineiros citados nesta pesquisa são uma amostra de um coletivo por 

vezes numeroso e descentralizado cuja postura e atuação políticas passaram 

por transformações ao longo dos quatro anos enfocados (2002 a 2005). E 

continuam mudando, pois este coletivo abre-se a novas articulações, 

configurando “agenciamentos que são dispositivos vivos, porque encarnados 



163 
 

no próprio campo social, em relações de complementaridade, de escoramento 

– enfim, em relações rizomáticas” (GUATTARI, 1996, p. 125). A rede de 

zineiros de Fortaleza segue autogerindo-se e auto-organizando-se em mais de 

uma direção (artística, educacional, institucional, política, afetiva, cognitiva). 

Percebo o constante movimento espontâneo para que os diferentes processos 

singulares tenham um desdobramento rizomático. Tudo pouco calculado, na 

maioria das vezes. Aprendíamos enquanto experimentávamos tais expansões. 

Segundo Guattari (1996), isso é muito importante, mesmo quando não 

funciona. Interessa-nos ainda aproximar a lógica que encontrávamos nas 

ações coletivas como o Zine-se e as oficinas, da lógica apontada pelo autor:  

 

Estou falando é de uma outra lógica [...]. Propomo-nos a fazer algo, e 
se funciona, tudo bem; se não funciona, também tudo bem, pois 
podemos, eventualmente, fazê-lo de outro jeito, uma outra vez. [...] 
Acho muito importante que exista uma estrutura de parâmetros, onde 
se possa acompanhar as problemáticas tais como elas aparecem, 
onde se possa expressar essas espécies de investimento coletivo do 
desejo, onde se possa avaliar, juntos,  a consistência desses 
diferentes projetos (GUATTARI, 1996, p. 126). 

 

As estruturas de parâmetros nesse contexto são continuamente refeitas 

ao longo dos anos, com intervalos entre as ações. Mas mesmo em intervalos 

temporais ou espaciais, o território existencial construído através do fazer zine, 

da escrita das cartas e de outras escritas de si não se desmancha. Ainda que 

seja eventualmente abandonado, não é difícil encontrar – ou traçar – as linhas 

de fuga que reconduzem às situações de potência como esta que é o fazer 

zine, que atuam em escala micro e cujas reverberações são imprevisíveis. 

As relações que decorrem entre escritura e ação e que interessam ao 

novo campo que é a Antropologia da Escritura nos fazem imaginar o quão 

frutífero serão outros cruzamentos entre este campo e as práticas de escrita de 

zineiros. Esta dissertação apenas aproximou tais universos pela primeira vez, 

longe de traçar profundas conexões. Mas são muitos caminhos a serem 

percorridos ainda, por sobre tantos que se abrem ao longo de um percurso de 

pesquisa.  

Retomando as possibilidades de somar às famílias de atos de escritura 

identificadas por Béatrice Frankael (2007), grafitar, rotular e assinar; o 



164 
 

corresponder-se e o zinar, sendo que este contém o primeiro, podemos seguir 

na busca pela escrita-floração, ou escrita-arrebentação, de Aquino (2011). 

Assinala-se aqui a possibilidade de deslindar estes gestos de escritura sob a 

perspectiva da escrita como atos de resistência e de micropolíticas da amizade, 

pois: 

 

A amizade é um fenômeno público, precisa do mundo, da visibilidade 
dos assuntos humanos para florescer. Nosso apego exacerbado à 
interioridade, a ‘tirania da intimidade’ não permite o cultivo de uma 
distância necessária para a amizade, pois o espaço da amizade é o 
espaço entre os indivíduos, do mundo compartilhado – espaço da 
liberdade e do risco –, das ruas, das praças, dos passeios, dos 
teatros, dos cafés, e não o espaço de nossos condomínios fechados 
e nossos shopping-centers, meras próteses que prolongam a 
segurança do lar (ORTEGA, 2001, p. 9, 10). 

 

Será possível afirmar que os correspondentes-zineiros desta pesquisa 

transformavam no mesmo compasso suas relações com os atos de escritura e 

suas relações de afeto para algo próximo a descrita acima? Provavelmente 

não. Mas havia uma zona intermediária em constante movimento, de ousadias 

e recuos nesta direção e que pode ser identificada pela leitura atenta das 

correspondências. E como lidar com o que está nem lá nem cá, mas entre? 

 Deleuze (1992) ao refletir a respeito do problema da filosofia, critica os 

que buscam suas origens e seus fins: “Não se trata mais de partir nem de 

chegar. A questão era antes: o que se passa “entre”?” (1992, p.155). O autor 

lança mão de metáforas que aproximam o ato de pensar com “uma maneira de 

colocação em órbita”, de adentrar “uma onda preexistente”. Assim como a 

percepção de que uma carta provavelmente nunca estará completa – há 

sempre o que se dizer antes e depois de postá-la – e de que um zine é sempre 

um ensaio, porém valendo – nem todos percebem que o que se tem como 

“esboço” de uma experiência é também uma experiência em si –, estamos 

tratando de campos sempre abertos e convidativos a infinitas cartografias. É 

reconfortante ler em Deleuze que “se as opressões são tão terríveis é porque 

impedem o movimento” (1992, p.155) e perceber, ao longo desta pesquisa, 

relendo cartas escritas há onze, dez anos, que ainda pude sentir, embora 

imóvel, que voltava a caminhar por solos férteis. 
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 E é através do amor de Deleuze pela filosofia de Bergson que a este 

retornamos: “Bergson é um dos primeiros casos de automovimento do 

pensamento. Porque não basta dizer: os conceitos se movem. É preciso ainda 

construir conceitos capazes de movimentos intelectuais” (DELEUZE, 1992, p. 

156). Arrisco-me então a lançar mão de conceitos moventes de Bergson que 

auxiliem a dar conta das temporalidades sobrepostas presentes ao longo desta 

pesquisa. Houve bastante tempo para ponderações a respeito de uma 

associação frequente que é feita entre cartas, zines e nostalgia. Para mim, 

assim como para Bergson (1990), “meu presente é aquilo que me interessa, o 

que vive para mim e, para dizer tudo, o que me impele à ação, enquanto meu 

passado é essencialmente impotente” (1990, p. 160).  

Ao longo dos dois anos de mestrado travei diálogos desconcertantes 

com colegas de sala, professores, amigos interessados no tema e alguns 

correspondentes a respeito de como nos sentíamos perante essa situação 

curiosa na qual escolhi estar. Buscar caixas de arquivos, reler cartas, fazer o 

movimento de retornar a um território que se modifica sob outro olhar, que é o 

da pessoa que sou hoje. Como explicar que não era no passado em que eu 

estava, ao realizar tais operações? A noção de estar não só no presente, mas 

ao mesmo tempo no passado e voltada para o futuro, especialmente para o 

futuro, revela-se no conceito de duração. Dialogando com Bergson: 

 

O que é, para mim, o momento presente? É próprio do tempo 
decorrer; o tempo já decorrido é o passado, e chamamos presente o 
instante em que ele decorre. Mas não se trata aqui de um instante 
matemático. Certamente há um presente ideal, puramente concebido, 
limite indivisível que separaria o passado do futuro. Mas o presente 
real, concreto, vivido, aquele a que me refiro quando falo de minha 
percepção presente, este ocupa necessariamente uma duração. 
Onde portanto se situa essa duração? Estará aquém, estará além do 
ponto matemático que determino idealmente quando penso no 
instante presente? Evidentemente está aquém e além ao mesmo 
tempo, e o que chamo "meu presente" estende-se ao mesmo tempo 
sobre meu passado e sobre meu futuro (BERGSON, 1990, p.161). 

 

O meu presente ilustra-se – e é também ilustre – sob meu olhar às 

pilhas de cartas manuscritas e aos zines de múltiplos formatos e temas que se 

espalham e que já se espalhavam por todos os cômodos de minha casa, 

durante os anos em que publiquei o Esputinique, agora, neste momento fugidio 
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em que escrevo esta dissertação e num futuro talvez próximo, em que você irá 

reler este parágrafo. Os componentes da duração: passado, presente e futuro 

somam-se então às sensações e atos vindouros: 

 

Ora, o passado imediato, enquanto percebido, é, como veremos, 
sensação, já que toda sensação traduz uma sucessão muito longa de 
estímulos elementares; e o futuro imediato, enquanto determinando-
se, é ação ou movimento. Meu presente portanto é sensação e 
movimento ao mesmo tempo; e, já que meu presente forma um todo 
indiviso, esse movimento deve estar ligado a essa sensação, deve 
prolongá-la em ação. Donde concluo que meu presente consiste num 
sistema combinado de sensações e movimentos. Meu presente é, por 
essência, sensório-motor. [...] Equivale a dizer que meu presente 
consiste na consciência que tenho de meu corpo. Estendido no 
espaço, meu corpo experimenta sensações e ao mesmo tempo 
executa movimentos (BERGSON, 1990, p. 161 a 162). 

 

Que esta dissertação, em seu formato experimental, tenha conseguido 

ativar em cada leitor – seja ele zineiro, missivista ou não – impulsos sensório-

motores através de sua forma e conteúdo, na tentativa de desenrolar um fio 

que una e entrelace tempo e espaço. Buscamos procedimentos de pesquisa 

que se aproximassem dos processos de criação, assim como refletir sobre tais 

processos enquanto eles aconteciam.  

Ou melhor, como nos lembra Larossa (2002), enquanto eles nos 

aconteciam. A nós, sujeitos do padecimento, da paciência, da atenção, atentos 

à abertura essencial da qual ele nos fala: 

 

Seja como território de passagem, lugar de chegada ou espaço do 
acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, 
mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua abertura. 
Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre 
passivo e ativo, uma passividade feita de paixão, de padecimento, de 
paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma 
disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial 
(LAROSSA, 2002, p.24). 

 

Redescobri, ao longo da leitura de quatro anos de correspondência, 

aproximações com pessoas em ápices de intensidade criativa compartilhada. 

Dentre essas relações, vejo diferentes movimentos, alguns crescentes, outros 

decrescentes. Vejo cartas escritas em tom tímido por pessoas que são hoje 

grandes amigas. Vejo cartas intensas de pessoas com quem hoje já não 
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converso longamente. E vejo relações que se desenvolveram em uma 

frequência contínua, uma sintonia atravessada por diversas situações 

particulares e coletivas envolvendo zines, a cidade e a invenção de si. 

 

Há um ritmo que é descontínuo e cíclico, podendo se acelerar ou 
desacelerar de acordo com determinados acontecimentos e 
momentos da vida dos correspondentes. Há múltiplos 
distanciamentos constitutivos dessa prática cultural. O primeiro é a 
distância no espaço e no tempo entre as ações de escrever e ler 
cartas: a distância entre esses correspondentes que se encontram 
nesse lugar, físico e afetivo, constituído pelas cartas. Outro é o 
distanciamento entre o autor da carta e todos os acontecimentos 
narrados, principalmente os que têm nele mesmo o principal 
personagem. No momento da escrita os acontecimentos/personagens 
narrados experimentam tempos variados, que podem se situar no 
passado, no presente ou no futuro, nos projetos anunciados e 
planejados em conjunto (GOMES, 2004, p.20). 

 

Reler essas cartas é revisitar a sensação da primeira leitura e, com ela, 

seu contexto. Alguns fatos constatados na vida dos envolvidos ajudam a 

entender as possíveis razões dos diferentes fluxos ao longo do tempo. A idade, 

o tempo livre, a vontade de viver experiências e de expansão de si. Ao situar tal 

processo junto ao conceito de duração, de Bergson (1990), as sensações 

propiciadas pela releitura (a “volta” ao passado), coexistem com impulsos de 

ação para o futuro. 

Hoje posso ver muitos de meus correspondentes em diversos lugares da 

cidade e em lugares virtuais. Eles estão aqui e lá, vivos. Mas que estranha 

relação, será que a carta que repousa ao lado do meu notebook pode me fazer 

sentir mais próxima do que a bolinha verde do gtalk da mesma pessoa? 

Questiono-me: o que é presença? O que é distância? E o que dizer dos 

impulsos recorrentes para escrever cartas a cada um dos zineiros-

correspondentes desta pesquisa mesclados a uma misteriosa paralisia ante a 

página em branco? O período de escrita desta dissertação foi o período em 

que menos escrevi cartas em minha vida, desde que comecei a fazê-lo. Ou 

será que estamos diante de mais uma mutação do ato de escritura, um 

hibridismo que permite que essa dissertação seja uma longa carta aberta 

construída sobre tantos silêncios? 

 



168 
 

É preciso buscar ilhas de silêncio no meio do oceano comunicativo, 
possibilidades de cultivar o silêncio como forma de sociabilidade, o 
refúgio de um simples não ter nada a dizer (ORTEGA, 2001, p. 02). 

 

Anterior a Ortega (2001), Deleuze (1992) já nos propunha vacúolos de 

silêncio, necessários para a gestação de algo que valha a pena ser dito. 

 
[...] estamos trespassados de palavras inúteis, de uma quantidade 
demente de palavras e imagens. A besteira nunca é muda nem cega. 
De modo que o problema não é mais fazer com que as pessoas se 
exprimam, mas arranjar-lhes vacúolos de solidão e de silêncio a partir 
dos quais elas teriam, enfim, algo a dizer. As forças repressivas não 
impedem as pessoas de se exprimir,ao contrário, elas as forçam a se 
exprimir. Suavidade de não ter nada a dizer, direito de não ter nada a 
dizer; pois é a condição para que se forme algo raro ou rarefeito, que 
merecesse um pouco ser dito (DELEUZE, 1992, p. 166). 

 

Fomos todos construtores de uma cidade e intercessores uns dos 

outros, disparadores de pensamento, fabricantes de starters. Relembro ainda 

uma passagem de Michel Callon (2010) ao se referir às redes, cujo eco 

encontro na releitura dessa correspondência: 

 

A inovação é um processo coletivo. Ninguém conhece o fim da 
viagem. Não sabemos aonde vamos, mas vamos todos juntos: esta é 
a beleza da inovação. O mundo novo resulta de um empreendimento 
coletivo feitos de vontades e interesses individuais que negociam e, 
gradualmente, constroem uma casa comum (CALLON, 2010, p. 72). 

 

Ou um percurso comum. Ou quem sabe parte de um percurso, ou ainda 

um cruzamento, uma habitação temporária de um território inventado. 
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Q.I.- Edgard Guimarães. Brasópolis, Minas Gerais. 2002 

Ressonância. Márcio Moreira. Fortaleza, Ceará. 2005. 

Tarja Preta ou Lexotan. Deynne Augusto Fortaleza, Ceará. 2001 – 2003. 

Technicolor. Jackson Júnior. Fortaleza, Ceará. 2001 – 2005. 

Sobral 40º. Autoria coletiva. Sobral, Ceará. 2002. 

Sniffing Glue. Autoria coletiva. Londres, Inglaterra. Anos 70. 
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Sofá de dois lugares. Joanne Oyama. Fortaleza, Ceará. 2003 – 2005. 

Supimpa. Jackson Júnior. Fortaleza, Ceará. 2002 – 2005. 

Verborragia. Alana Linhares, Márcio Moreira e Tiago Amora. Fortaleza, Ceará. 
2005. 

YOU. Luke. Melbourne, Austrália. 2001 – 2013. 

Zines Yoyô – 7 números. Autoria coletiva. Fortaleza, Ceará. 2001 – 2002. 

 

ALGUMAS CARTAS NA MANGA (ANEXOS) 

 

I – Sumário ilustrado. Cartas ao Esputinique. 

II – Pessoas Triscáveis # 3, Fernanda Meireles, Fortaleza, mar. 2013. 

III – Esputinique # 9, Fernanda Meireles, Fortaleza, nov. 2005. 

IV – Missiva # 3, Fernanda Meireles, Fortaleza, out. 1999. 

V – Cartaz do Seminário Cabeças de Papel I, Fortaleza, nov. 2005. 

VI – Cartaz do Zine-se Chá de Escritório, Fortaleza, ago. 2005. 

VII – Panfletos de divulgação do Zine-se, Fortaleza, jan. e mar. 2004. 

VIII – Zines em Profusão. Matéria de Thaís Aragão. Jornal O POVO, 01 abr. 
2002. Caderno Vida & Arte, p. 04, 05. 

VIV – Cabeças de Papel. Matéria de Felipe Gurgel. Vida e Arte. Jornal O 
POVO, 19 set. 2005. Caderno Vida & Arte, p. 01. 

X – Outras palavras. Matéria de Felipe Gurgel. Vida e Arte. Jornal O POVO, 05 
nov. 2005. Caderno Vida & Arte, p. 09. 

XI – Mapa de Fortaleza I, casas dos correspondentes. 

XII – Mapa de Fortaleza II, onde aconteceram os Zine-se. 

XIII – Foto do Zine-se. Fortaleza, 2002. 

XIV – Página do Esputinique # 8. Fernanda Meireles, Fortaleza, out. 2004. 

XV – Página do Esplim # 7. Fernanda Meireles, Fortaleza, 2006. 

XVI – Imagem definição de carta. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo 
dicionário da língua portuguesa [2a ed.]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [1986]. 

XVI – Esquema teórico. 


