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Resumo 

Neste trabalho, descrevo o surgimento recente de diversas feiras de livros, zines e outras 

publicações “independentes” na cidade de São Paulo (SP). Analiso as características 

adquiridas por esses eventos entre 2009 e 2015, com ênfase naqueles que conquistaram 

maior visibilidade e regularidade no calendário cultural paulistano. Discuto a formação 

de uma “cena” de jovens publicadores e, por fim, esboço um esquema ideal-típico para 

entender a heterogeneidade de propostas editoriais existentes nesse universo. 
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Introdução 

Em 20 de setembro de 1978, a Ilustrada, caderno de cultura da Folha de S.Paulo, noticiou 

a realização de uma Mostra de Publicações Independentes na Casa do Estudante 

Brasileiro da UFRJ, casarão no Flamengo onde, naquela época, “se reuniram partidos 

políticos ainda confinados à ilegalidade ou em processo de constituição, movimentos 

sociais organizados e o Comitê Brasileiro pela Anistia”3. Segundo a matéria, o evento 

reuniria “um total de 48 publicações, entre livros, jornais, revistas, envolvendo numerosas 

correntes políticas e literárias”, com debates sobre “literatura independente e política 

literária” e “o jornalismo independente no atual momento político brasileiro” (FOLHA, 

1978a, p. 38). Dias depois, um novo texto relata as discussões: além de posicionar-se de 

forma crítica à situação política do país, os escritores concluem pela necessidade de criar 

alternativas para chegar aos leitores, com “a criação de novas cooperativas (oficiais ou 

não) e pequenas empresas, embora ainda se possa identificar entre eles quem tenha medo 

de se tornar pequeno empresário de livros” (FOLHA, 1978b, p. 25). 

Os dilemas e desafios daquela geração de publicadores parecem permanecer e se 

reinventar na nova realidade da produção editorial e na atual conjuntura brasileira. De um 

lado, as mudanças estruturais e tecnológicas do setor reprisam as inquietações daquele 

entonces: como chegar aos leitores? Como tornar o que fazemos economicamente viável? 

De outro, a situação política e econômica do país e do mundo produz interrogantes sobre 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). Bolsista de pós-doutorado (PNPD-CAPES) vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UECE. E-mail: jmunizjr@gmail.com 
3 Extraído de: <http://www.cbae.forum.ufrj.br/institucional/historia.html>. Acesso em: 14 out. 2015. 
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a missão dos editores – o que, de certo modo, faz ecoar o velho debate sobre o papel dos 

intelectuais: que função tem aquele que publica no seio da vida pública? 

Um objeto privilegiado de observação para entender as mudanças e permanências 

desse debate e dessas práticas editoriais ditas “independentes” são as inúmeras feiras de 

publicadores que têm acontecido em várias cidades brasileiras nos últimos dez anos. Da 

perspectiva analítica aqui adotada, trata-se de olhar para tais eventos como ocasiões nas 

quais os desideratos e inquietações dos jovens publicadores se coletivizam, o que dá a ver 

formas – ainda que incipientes – de organização e hierarquização de um espaço de trocas, 

um território compartilhado de representações e práticas intelectuais e editoriais. 

A seguir, analiso um conjunto de feiras de publicadores “independentes” que têm 

sido realizadas na cidade de São Paulo (SP) nos últimos anos. Considero-as até o ano de 

2015, recorte temporal final da pesquisa. Incluíram-se apenas as feiras que hoje possuem 

maior visibilidade e regularidade (ver Tabela 1). Tais eventos têm funcionado como 

pontos nodais de um circuito mais amplo, formado por outros eventos menores e por 

centenas de publicadores individuais ou coletivos, brasileiros e estrangeiros. 

 

TABELA 1 – Principais feiras de publicações “independentes” em São Paulo (SP), 2009-2015. 
 

Feira   Data   Local     N.E.4 
 

Salon Light  20-22/08/2009  Galeria Vermelho   83 

Tijuana 2  26-27/11/2010  Galeria Vermelho   23 

Tijuana 3  18-19/11/2011  Galeria Vermelho   53 

Tijuana 4  09-10/11/2012  Galeria Vermelho   85 

Tijuana 5  27-28/07/2013  C. do Povo/O.C. Oswald de Andrade 114 

Tijuana 6  23-24/08/2014  C. do Povo/O.C. Oswald de Andrade 75 

Tijuana 7  22/11/2014  Patio del Liceo – Buenos Aires  50 

Tijuana 8  08-09/08/2015  C. do Povo/O.C. Oswald de Andrade 115 
 

Ugra Zine Fest 1  11-12/02/2011  Espaço Impróprio/Concreto  11 

Ugra Zine Fest 2  09-10/03/2012  Sattva Bordô/Casa do Fazer  12 

Ugra Zine Fest 3  06-07/04/2013  Centro Cultural São Paulo   30 

Ugra Zine Fest 4  20-21/09-2014  Centro Cultural São Paulo   86 

Ugra Zine Fest 5  19-20/09/2015  Centro Cultural São Paulo   ?? 
 

Plana 1   10/03/2013  Museu da Imagem e do Som  90 

Plana 2   08-09/03/2014  Museu da Imagem e do Som  140 

Plana 3   07-08/03/2015  Museu da Imagem e do Som  120 

Plana 4   16-17/01/2016  Museu da Imagem e do Som  143 
 

Miolo(s) 1  01/11/2014  Biblioteca Mário de Andrade  59 

Miolo(s) 2  07/11/2015  Biblioteca Mário de Andrade  117 
 

Pompeia 1  abril 2012  SESC Pompeia    ?? 

Pompeia 2  outubro 2012  SESC Pompeia    ?? 

Pompeia 3  maio 2014(?)  SESC Pompeia    41 

Feira Livre  21-22/02/2015  SESC Vila Mariana   21 

Avessa   12-13/12/2015  SESC Pompeia    53 

                                                 
4 Número de expositores inscritos e/ou selecionados, conforme consulta às listas oficiais. Em alguns casos (indicados 

com ??) não foram encontrados números suficientemente precisos fornecidos por fontes confiáveis. 
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As feiras e suas institucionalidades 

O primeiro evento considerado nesta análise, por ter precedido temporalmente todos os 

outros, é a Feira de Arte Impressa do Tijuana, projeto que nasce com a proposta de ser 

um “espaço expositivo apto a mostrar obras de formato incompatível com o espaço 

tradicional, especialmente os livros de artista”5. Surge na Galeria Vermelho, uma das 

principais galerias de arte contemporânea de São Paulo, por iniciativa de Eduardo 

Brandão, um de seus fundadores. A primeira edição da feira ocorreu em 2009, e desde 

então se realiza anualmente. Nos quatro primeiros anos, a Feira do Tijuana aconteceu nos 

espaços da própria galeria, em Higienópolis. A partir de 2013, ela passa a ser realizada 

na Casa do Povo, um centro cultural do Bom Retiro dirigido por membros da comunidade 

judaica paulistana (e em cuja lista de conselheiros consta Eliana Finkelstein, cofundadora 

da Vermelho). A transferência da feira para o histórico prédio da rua Três Rios se dá no 

preciso contexto de sua reabertura como espaço cultural, décadas depois do encerramento 

das atividades do TAIB (Teatro de Arte Israelita Brasileiro) e do Colégio Scholem 

Aleichem, que funcionaram naquele edifício até o início dos anos 1980. 

Se no começo a feira privilegiava projetos experimentais, sobretudo os livros de 

artista, em anos subsequentes seu foco se amplia, e a Tijuana torna-se algo “no meio do 

caminho entre a livraria e a galeria de arte” (TEIXEIRA, 2014), aceitando também 

produtores dedicados aos zines, quadrinhos, livros de luxo e vários outros tipos de 

materiais gráficos. Isso, somado à participação frequente das Edições Tijuana6 em outras 

feiras, indica a paulatina formação de um circuito de feiras regido por afinidades mútuas. 

Ainda que cada uma delas preserve características próprias, vinculadas às expectativas e 

estratégias de seus mentores e às institucionalidades que as abrigam, apoiam e/ou 

financiam, suas frequentações mútuas e as listas bastante similares de projetos 

participantes permitem olhá-las como um conjunto relativamente coeso. 

Desde 2013, além de ocupar os três andares da Casa do Povo, parte da programação 

passou a ser realizada na vizinha Oficina Cultural Oswald de Andrade. A parceria entre 

agentes privados e instituições públicas é um denominador comum de várias dessas feiras, 

albergadas por equipamentos da órbita tanto municipal como estadual. O ponto de 

inflexão é justamente o ano de 2013, quando o Ugra Zine Fest passa a ser realizado no 

Centro Cultural São Paulo, e o Museu da Imagem e do Som passa a receber a Feira Plana. 

                                                 
5 Extraído de: <http://www.galeriavermelho.com.br/pt/galeria>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
6 Desde 2010, além da feira, o Tijuana passa também a publicar seus próprios livros. Seu catálogo conta com mais de 

30 livros de artista, dentre os quais figuram nomes importantes da arte contemporânea brasileira. 
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Outro aspecto a ser destacado é que, desde o começo, a Feira do Tijuana ostenta 

pretensões internacionais. Sua primeira edição foi, na verdade, uma versão do Salon 

Light, organizado pelo Centre National de l’Édition et de l’Art Imprimé, instituição 

francesa que contém um acervo de publicações de artistas. Realizado no marco do Ano 

da França no Brasil, o evento contou com cerca de 80 projetos (com predomínio dos 

franceses), que iam desde artistas de um livro só até a Cosac Naify, editora que a essa 

altura já contava com centenas de títulos em seu catálogo de artes. Na edição de 2010, 

quando o nome Feira do Tijuana é adotado, foram 23 projetos, dos quais 13 internacionais 

(Portugal, Argentina, EUA, Áustria, França, Espanha, Inglaterra). Na edição de 2015, o 

número de projetos de fora do Brasil foi o mesmo, num universo total de 115 expositores, 

desta vez com predominância latino-americana. Esse desvio rumo ao sul teve um ponto 

alto em 2014, quando a Tijuana realiza-se pela primeira vez fora de São Paulo, no Patio 

del Liceo, em Buenos Aires. Ali estiveram cerca de 50 expositores de cinco países 

(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México). Essa edição foi uma parceria da Vermelho 

com La ENE – Nuevo Museo Energía de Arte Contemporáneo, que se propõe a “atuar no 

âmbito da arte contemporânea e pensar suas instituições de maneira crítica e 

autorreflexiva, examinar suas antigas configurações, afrontando suas dificuldades e 

manifestando as tensões em relação às práticas independentes”7. 

O segundo evento a ser destacado desse circuito é a Feira Plana, que aconteceu pela 

quinta vez em 2017, transferindo-se do Museu da Imagem e do Som (MIS) para o 

Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. Por suas dimensões e pela repercussão que 

tem obtido, muitos têm se referido a ela como a principal e a maior feira de publicações 

“independentes” do Brasil na atualidade. Sua idealizadora, Bia Bittencourt, diz ter se 

inspirado na NY Art Book Fair, a maior feira de publicações de arte do mundo, realizada 

anualmente no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. De uma primeira edição 

com um público de 3 mil pessoas e um orçamento limitado, a Plana foi ganhando outras 

proporções. Para a segunda edição, em 2014, a Plana passou a contar com o patrocínio da 

Adidas, e o evento atraiu cerca de 15 mil pessoas. Para a terceira edição, em 2015, o 

evento conquistou outros apoios e uma realização em bases mais profissionais: montou-

se ampla programação com palestras e workshops, incluindo convidados do exterior; 

convocaram-se foodtrucks para fornecer a alimentação para o público; contrataram-se 

profissionais para conceber a programação visual e o layout arquitetônico do evento. 

                                                 
7 Extraído de: <http://www.laene.org/museo>. Acesso em: 4 nov. 2015. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

A participação na Plana está condicionada à inscrição do postulante – que é gratuita, 

ao contrário do que ocorre na Tijuana – e a uma seleção curatorial. Aliás, em diversas 

ocasiões, os posicionamentos da Plana tornam evidente seu vínculo com certas práticas 

identificadas com o livro de artista e a relação fetichista com o objeto impresso como 

suporte de elaboração estética. Ali, o cubo branco triunfa não apenas sobre o rococó, mas 

também sobre as estéticas e políticas de extração militante. Diz a curadora: “Eu acho que 

os fanzines, eles não têm mais esse caráter de protesto. Elas usam o impresso, o livro, 

para experimentar. E eu acho que isso também é uma maneira de subverter as coisas” 

(BITTENCOURT, 2015). A afirmação peremptória da despolitização do fanzine e o uso 

lasso da noção de “subversão”, à moda de vanguarda formalista, são emblemáticos do 

alto grau de estetização que a Plana e algumas outras feiras brasileiras ostentam.  

Essa ênfase se manifesta também nos zines que Bittencourt vai publicando, como 

artista visual, com seu próprio selo ou em projetos editoriais amigos que também 

frequentam esse circuito. De todo modo, para compreender o predomínio do formalismo 

na Feira Plana, é preciso considerar que o conjunto de expositores é definido por critérios 

específicos, que privilegiam certas características editoriais em detrimento de outras. 

Pesam, também, as afinidades eletivas – expressas materialmente em menores ou maiores 

graus de amizade, colaboração e convívio – que costumam reger as relações entre 

premiadores e premiados, publicadores e publicados, curadores e curados. 

Outra instituição que tem figurado como agente promotor dessas práticas editoriais 

“independentes” é o SESC-SP (Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo). Em 

abril de 2012, o SESC Pompeia promoveu sua 1ª Feira de Publicações Independentes 

como parte da Ocupação Pompeia, projeto que integrou uma série de intervenções 

artísticas no histórico edifício restaurado por Lina Bo Bardi. Estiveram presentes 15 

publicações, dedicadas sobretudo à poesia, às artes visuais e à crítica de arte. Os artistas 

e editores presentes à mostra doaram exemplares de suas produções para a formação de 

um acervo específico na biblioteca da unidade. A segunda edição dessa feira foi realizada 

no mesmo ano, em outubro. Em 2014, realizou-se a terceira edição, para “divulgar 

projetos editoriais coletivos e independentes, promover o encontro entre artistas visuais, 

editores e público além de movimentar o cenário da arte impressa brasileira”8. Para esse 

caso, incluiu-se um número maior de projetos, de diferentes estados, e realizou-se a 

                                                 
8 Extraído de: <https://www.facebook.com/events/396051430537831/?ref=notif&notif_t=plan_user_invited>. Acesso 

em: 6 maio 2014. 
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mostra “O desenho como instrumento”, com obras da Coleção Livro de Artista da UFMG 

e do acervo do curador, Amir Brito Cadôr. 

Em fevereiro de 2015, o SESC Vila Mariana também realiza uma edição dessa feira 

com o tema “Desenho”, e 21 projetos brasileiros foram selecionados para ocupar a praça 

externa da unidade. Ainda que tenha se dado ao evento o nome Feira Livre, também neste 

caso a participação estava condicionada a um processo curatorial. Por fim, em dezembro 

de 2015, o SESC Pompeia realiza a Avessa: Feira de Publicações Independentes, com 

cerca de 50 expositores convidados, além de uma programação extensa de minicursos e 

oficinas. A presença (efetivada mediante convite, e não por convocatórias públicas) de 

projetos editoriais hispano-americanos, bem como de projetos sediados em outros estados 

brasileiros, foi financiada com recursos da instituição – ao contrário do que ocorre nos 

outros eventos desse circuito, onde a conquista desse espaço exige dos participantes o 

dispêndio de recursos financeiros que nem sempre a comercialização de seus produtos é 

capaz de saldar. Aqui como em outros casos, o SESC reafirma sua posição de destaque 

na veiculação da produção cultural em São Paulo, posição tributária da alta dotação 

orçamentária de uma instituição sem fins lucrativos mantida com recursos provenientes 

do empresariado dos setores de comércio de bens, serviços e turismo. 

As características cultivadas nas feiras do SESC fazem eco às orientações da Feira 

do Tijuana e da Plana já mencionadas. A presença do livro de artista e a interface com as 

artes visuais – visível em boa parte dos projetos, um conjunto bastante heterogêneo de 

produtos simbólicos esteticamente orientados – são elementos relevantes na constituição 

dessas feiras. A proliferação dessas iniciativas se explica, em parte, pelo lugar marginal 

que esse tipo de produção ocupa tanto nos espaços tradicionais de arte (galerias, museus, 

feiras de arte etc.) como nas livrarias. Assim, tais feiras dão visibilidade a modalidades 

de produção artística que, tendo existência recente, ainda não lograram o prestígio de que 

gozam outros gêneros já consolidados. A esse respeito, vale lembrar que o livro de artista 

e o livro-objeto formam uma espécie de gênero dominado da arte contemporânea. Gênero 

jovem se comparado à pintura, à escultura e mesmo à fotografia, o livro de artista ainda 

não completou seu percurso de canonização e legitimação no âmbito das belas-artes. De 

certo modo, essas feiras dos “independentes” funcionam como espaço alternativo com os 

quais os jovens artistas dedicados a essa atividade buscam projetar-se na cena pública – 

antes, talvez, de lançar-se aos gêneros artísticos mais prestigiosos, que são, também, os 

que requerem maior acúmulo de capitais. 
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Um universo relativamente distinto se revela no Ugra Zine Fest, “evento anual 

dedicado ao universo dos fanzines e das publicações independentes”9. Trata-se de uma 

iniciativa do designer Douglas Utescher, que desde adolescente esteve envolvido com os 

zines, os quadrinhos e o rock. Formado em Produção Editorial pela Universidade 

Anhembi Morumbi e tendo atuado na área de marketing de empresas privadas, além de 

ter se dedicado também ao mercado discográfico “independente”, a partir do início dos 

anos 2010 ele decide transformar a paixão pelos zines em atividade profissional. Assim 

nasce a Ugra, que Douglas gerencia junto à esposa, Daniela Utescher, e que funciona 

como editora e como loja de publicações “independentes” nacionais e estrangeiras. 

O Ugra Zine Fest nasce com poucas pretensões, em fevereiro de 2011, como festa 

de lançamento do Anuário de fanzines, zines e publicações alternativas. A primeira 

edição do evento ocorreu em dois locais: o Impróprio, espaço cultural na região da Rua 

Augusta dedicado principalmente ao rock e ao veganismo; e a Concreto, galeria/espaço 

de arte urbana, design e contracultura criada em 2010 e localizada na Vila Madalena. A 

programação incluiu shows de rock, palestras, oficinas e a própria feira – que, naquele 

momento, resumia-se a uma mesa de publicações cujas vendas a própria Ugra gerenciava. 

A segunda edição, em março de 2012, foi albergada pela Casa do Fazer, na Vila Mariana, 

e pelo Sattva Bordô, espaço cultural criado na Praça Roosevelt em 1976, num imóvel 

recentemente demolido. Dessa vez, a Ugra Press dividiu a organização do evento com o 

Zinismo, um blog dedicado ao tema dos zines. Apesar dessas mudanças, o formato 

permaneceu semelhante: na sexta-feira, os shows; no sábado, as atividades relacionadas 

às publicações, que desta vez se tornam mais numerosas que no encontro anterior. 

Confrontado com o crescimento do evento e com a intenção de viabilizá-lo sem o 

emprego de recursos pessoais, Utescher trava um contato fortuito com a equipe do Centro 

Cultural São Paulo, localizado na rua Vergueiro. Naquele momento, a curadoria de 

bibliotecas do CCSP buscava formas de atrair público para a Gibiteca Henfil, um dos 

principais acervos públicos brasileiros de quadrinhos e gibis. É sob o pano de fundo dessa 

convergência de interesses que se realiza, então, a terceira edição do Ugra Zine Fest, em 

abril de 2012. Com os recursos financeiros e físicos colocados à sua disposição, Utescher 

amplia o raio de influência do festival, e a feira – agora com maior disponibilidade de 

espaço e a abertura de uma convocatória pública – passa a ser um de seus focos principais. 

                                                 
9 Extraído de: <https://ugrapress.wordpress.com/ugra-zine-fest/>. Acesso em: 30 set. 2015. 
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A partir de 2013, como forma de dar continuidade à parceria e garantir os recursos 

necessários à realização do Ugra Zine Fest, o evento passa a ocorrer em setembro, como 

parte do Mês da Cultura Independente, ampla programação que faz parte do calendário 

oficial da Prefeitura e ocupa diversos espaços da cidade com a proposta de “reunir artistas 

que produzem cultura de forma independente através de diversas linguagens artísticas”10. 

Ainda que tal transferência não tenha acarretado grandes mudanças no modus operandi 

do Ugra Zine Fest, sua inserção nessa rubrica guarda-chuva diz muito sobre o papel que, 

em certos casos, as políticas públicas de cultura cobram na articulação e no fomento às 

iniciativas dos produtores “independentes”. 

Por fim, o último evento considerado nesta análise é a Feira Miolo(s), realizada pela 

primeira vez em 1º de novembro de 2014 no interior da Mário de Andrade, a maior 

biblioteca pública da cidade e a segunda maior do país. Estiveram presentes cerca de 60 

projetos, de índole bastante variada. O evento foi co-organizado pela Lote 42, editora 

fundada em 2012. Dirigida por três jovens jornalistas – o curitibano João Varella, o 

paulista Thiago Blumenthal e a argentina Cecilia Arbolave –, essa pequena casa editorial 

tem buscado ocupar lugares de visibilidade nessa cena. No fim de 2013, a editora já havia 

promovido o Bazindie Natal, um “saldão” que reuniu, além da Lote 42, outros cinco 

projetos presentes nesse circuito. Além disso, a Lote 42 inaugurou a Tatuí, uma banca de 

rua em Santa Cecília que comercializa somente produtos de editores “independentes”. 

Duas características permitem situar a Feira Miolo(s) como acontecimento mais 

próximo do Ugra Zine Fest do que das outras feiras. A primeira delas diz respeito ao 

modo de constituir o conjunto dos expositores: foram abertas convocatórias públicas, e a 

participação estava apenas condicionada à doação de exemplares para o acervo da 

biblioteca. Tal estratégia contrasta fortemente com o caráter seletivo das feiras 

promovidas pelo SESC, pelo Tijuana na Casa do Povo e por Bia Bittencourt no MIS, onde 

a vinculação com temas do universo das artes (desenho, livro de artista etc.) e a lógica da 

curadoria, emprestada desse mesmo universo, fazem com que tais iniciativas acabem por 

mimetizar as exposições, mostras, bienais, coletivas – formatos já clássicos nos tipos de 

instituição que abrigam ou financiam tais eventos (museus, galerias, centros de cultura). 

Para a segunda edição da Feira Miolo(s), realizada em 7 de dezembro de 2015, a 

Lote 42 anuncia a criação do Prêmio Miolo(s), destinado a “ajudar a consolidar as 

iniciativas de artistas independentes”, dar “um reconhecimento simbólico às publicações 

                                                 
10 Extraído de: <http://culturaindependente.org/2015/sobre/>. Acesso em: 19 out. 2015. 
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que, aos olhos do júri, são as mais destacáveis” e “dar mais visibilidade aos trabalhos de 

todos os que estão envolvidos nesse momento excitante de produção gráfica”11. No júri, 

além dos três sócios da Lote 42, constaram duas funcionárias da biblioteca, uma 

pesquisadora e dois editores envolvidos com o circuito das feiras (Bebel Abreu, da Bebel 

Books, e Douglas Utescher, do Ugra Zine Fest). Além da entrega do prêmio, a 

programação da Feira incluiu palestras, oficinas e uma homenagem ao quadrinista Fábio 

Zimbres. Essa diversificação de atividades evidencia, tanto neste como em outros casos, 

certa pretensão desses agitadores culturais de instituir formas de regulação e consagração 

para um nascente espaço de práticas identificadas com a publicação “independente”. 

 

A formação de uma cena 

Esse conjunto de feiras passa a ser percebido, tanto por seus promotores como por agentes 

exógenos, como uma espécie de universo comum. Na imprensa, essa proliferação passa 

a ser percebida como um “circuito”, “um calendário que profissionais que trabalham com 

arte impressa seguem à risca” (COZER, 2015). Para os organizadores da Parada Gráfica 

2015, em Porto Alegre, “a cena das publicações independentes no Brasil está em ebulição, 

e as feiras de artes gráficas são o termômetro, o lar, a vitrine e a celebração dessa cena”12. 

Numa revista de bordo de uma companhia aérea brasileira, a “nova e fervilhante cena 

independente” forjada por esses “pequenos admiráveis” ganharam uma matéria que os 

caracteriza como “empresas pequenas, geralmente tocadas por uma, duas ou três pessoas, 

que apostam em publicações com baixa tiragem, conteúdo novo e projeto gráfico bem 

pensado. E que vendem seus produtos prioritariamente em feiras especializadas, bancas 

e lojas online” (PEREIRA, 2015, p. 135). A Lote 42 corrobora: 

 

Nos últimos anos, artistas, autores e editores independentes têm apresentado 

publicações cada vez mais surpreendentes, tanto nas temáticas quanto no 

tratamento gráfico, consolidando uma espécie de movimento. Um movimento 

que não tem nome, mas é muito visível nas feiras e encontros que acontecem em 

diferentes pontos do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Brasília, Porto Alegre, entre outras. O mais empolgante é ver que não só tem 

gente produzindo como também tem um público enorme e muito interessado em 

acompanhar esses impressos tão autorais e únicos.13 

 

                                                 
11 Extraído de: <https://www.facebook.com/Lote42/photos/a.576474145699616.144080.558924490787915/ 

1123663290980696/?type=1&theater>. Acesso em: 4 ago. 2015. 
12 Extraído de: <https://www.facebook.com/aparadagrafica/photos/a.794744070543862.1073741828. 

794730650545204/1001195966565337/?type=1&theater>. Acesso em: 17 ago. 2015. 
13 Extraído de: <https://www.facebook.com/Lote42/photos/a.576474145699616.144080.558924490787915/ 

1123663290980696/?type=1&theater>. Acesso em: 4 ago. 2015. 
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Não obstante esse universo compartilhado, é preciso considerar que essas feiras 

diferenciam-se por várias características: as instituições (públicas, privadas ou mistas) 

que as organizam e/ou albergam; a presença ou não de patrocinadores; a participação livre 

ou condicionada a seleção (de caráter ora curatorial/meritocrático, ora ritual/burocrático); 

a cobrança de taxa de inscrição ou não. Se esses eventos persistirem no tempo, também é 

provável que passem a diferenciar-se pelos principais trunfos que a participação nelas é 

capaz de dar aos editores: atrair atenção dos públicos (consumidores/apreciadores) de 

interesse; e servir como espaços de conversão de capitais (premiação, musealização etc.), 

à semelhança dos festivais de cinema, prêmios literários, bienais de arte etc. 

Em que pesem os traços unificadores, e considerando-se o tipo de produção material 

a que se dedicam, três categorias diferentes de produtores podem ser identificadas nesse 

circuito. O primeiro grupo, a que poderíamos chamar de editores em sentido estrito, são 

aqueles projetos, estruturados como micro ou pequenas empresas, dedicados à produção 

de livros “tradicionais”. Embora, de modo geral, prezem pelo apuro estético e gráfico de 

suas produções, tal como os outros feirantes, constituem catálogos que não se restringem 

ao universo das artes visuais. Dedicam-se a gêneros como HQ, ensaio, biografia, 

manifesto, poesia, ficção etc. Nesse sentido, esse grupo mantém certa semelhança com o 

universo de pequenas e médias editoras da LIBRE. Contudo, situam-se em posições mais 

marginais do mercado. Não costumam ir às grandes feiras internacionais, raramente 

possuem estandes nas Bienais do Livro e dificilmente comercializam seus produtos em 

livrarias. Seus projetos têm, em geral, uma existência mais recente e menos consolidada 

em termos empresariais (ora por convicção, ora por condição). Boa parte deles se sustenta 

com atividades correlatas (jornalismo, design, serviços editoriais etc.), ou têm uma 

profissão em paralelo, dado que a publicação “independente” poucas vezes lhes dá a 

possibilidade concreta de sobrevivência material. 

Um segundo grupo dedica-se a produtos que são limítrofes ao universo do livro 

tradicional, mas sem confundir-se com ele. É composto por dois subgrupos. De um lado, 

encontram-se os zines, as HQs e outros produtos editoriais ilustrados que dialogam com 

a cultura pop. De outro lado, estão os livros de artista, os livros-objeto e outros artefatos 

visuais de papel encadernados, grampeados, colados ou costurados, de fatura estetizante. 

São trabalhos dedicados à produção visual em suas múltiplas vertentes: fotografia, 

fotomontagem, desenho, gravura, pintura, monotipia, colagem etc. Incluem, também, 

formas de manuseio diversas do folheamento tradicional. Há distintos perfis de projeto: 
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zines ligados à reflexão sobre arte, cultura e comportamento; os projetos de quadrinhos; 

os projetos à moda de “coletivo de arte”; os que trabalham com a ideia de livro artesanal, 

de feição ora mais ecológica, ora mais social, ora ainda de elaboração mais luxuosa. 

Um terceiro grupo, por fim, é composto por projetos que somente se encaixam 

numa definição bastante ampliada e lassa de “publicadores”. Dedicam-se à produção de 

artefatos diversos, tanto em papel como em outros materiais: cartazes, folhetos, agendas, 

calendários, camisetas, carimbos, bordados, pratos etc. Movem-se, portanto, nos terrenos 

do artesanato, das artes visuais e do design, e possuem algum grau de afinidade com a 

rubrica da “arte gráfica” ou da “arte impressa”. No segundo grupo e neste terceiro, a 

atuação se concentra em formas não identificadas com o livro em senso estrito, 

espraiando-se para práticas correlatas, indicando uma concepção de trabalho mais flexível 

e polivalente, que justapõe formas distintas de trabalho intelectual e artístico. 

 

Esboço tipológico 

Nos dois primeiros grupos destacados acima, há uma série de semelhanças e diferenças, 

aproximações e distanciamentos que permitem esboçar uma tipologia sociológica, de 

modo a apreender as heterogeneidades desse universo. Longe de esgotar o conjunto de 

relações operantes nas feiras estudadas, o esquema a seguir mostra algumas oposições e 

complementaridades dentre as muitas que organizam esse universo. Cada quadrante 

informa uma espécie de tipo ideal, resultante da interação entre uma prática editorial, uma 

matriz discursivo-ideológica e seu produto característico. Tais quadrantes interagem entre 

si por relações de afinidade ou de oposição, expostas nos eixos. 

 

 

FIGURA 1 – Produtos editoriais 

e projetos expressivos nas feiras 

de publicações “independentes”.  

(Elaboração própria.) 
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Não se trata de encaixar as feiras ou seus produtores nos quadrantes desse esquema, 

mas de pensar cada um dos eventos estudados como precipitados onde tais elementos se 

imiscuem e, às vezes, onde algum(ns) deles prevalece(m) sobre os outros. Tampouco 

convém pensar os quadrantes como esquemas estanques, acabados, mas como práticas 

sujeitas à mútua contaminação e a diferentes atribuições de sentidos pelos sujeitos. Além 

disso, essa caracterização diferencial diz respeito, sobretudo, às práticas e representações 

associadas às próprias feiras, ou seja, aos valores explicitados e às estratégias adotadas 

pelos agentes que as promovem e protagonizam. Disso não se poderia deduzir que sejam 

homogêneas, também nesses termos, as características dos produtores e dos consumidores 

que as frequentam. Não custa lembrar, a esse respeito, que uma parte significativa dos 

projetos editoriais desse circuito participam de várias dessas feiras. 

Os quatro produtos ideal-típicos identificados são o zine, o livro de artista, o livro 

feito à mão e a editora startup (pensada, aqui, como catálogo de livros de fatura mais 

industrial). Os quadrantes a eles correspondentes podem ser situados diferencialmente a 

partir de quatro oposições básicas. 

A primeira delas é a que opõe “forma” e “conteúdo”, ou seja, a diferença entre 

produtos de teor essencialmente textual/escrito e aqueles fundamentados na imagem. 

Como dito anteriormente, esta segunda tendência – que abrange expressões ligadas à 

fotografia, à pintura, à gravura etc. – ocupa um lugar privilegiado em feiras como Plana 

e Tijuana, concebidas em estreita relação com espaços artísticos de formação e exibição. 

A segunda oposição é entre passado e futuro – ou, para usar a tipologia de Williams 

(1995), entre expressões residuais e emergentes. No primeiro caso, trata-se de formas 

culturais calcadas no retorno a um passado convenientemente eleito, tal como a do livro 

artesanal ou do zine (faça-você-mesmo), prática de inspiração anarquista e contraposta 

ao monopólio da técnica nas atuais sociedades capitalistas. No segundo caso, incluem-se 

aquelas práticas editoriais orientadas ao futuro, que se arrogam portadoras do “novo”, 

seja aquelas identificadas com as vanguardas estéticas, seja aquelas associadas ao 

empreendedorismo e à mudança disruptiva. Para Williams, o que caracteriza essas formas 

residuais e emergentes é a relação de oposição com as formas culturais dominantes num 

dado momento, oposição que pode ser tanto de caráter revolucionário como conservador. 

O terceiro par heurístico é formado a partir da distância entre o “profissional” e o 

“amador”. Essa distância se expressa tanto no nível das práticas como das representações. 

No nível das práticas, diferenciam-se aqueles projetos esporádicos, pouco sistemáticos, 
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de “tempo livre”, daqueles que são objeto de planejamento e cálculo, inclusive em termos 

mais estritamente empresariais. No nível das representações, abrange os diferentes modos 

de relação subjetiva com a prática editorial, que tendem ora para o afeto, a paixão e o 

compromisso pessoal com a edição, ora para modos mais burocráticos e desencantados 

de interpretar o próprio métier. Uma parte relevante dos projetos participantes desse 

circuito de feiras mescla elementos de ambas as estruturas de sentimento, tidas por muitos 

deles como não necessariamente opostas, mas sim complementares. 

Por fim, destaca-se a relação de tensão entre uma atitude militante, que associada a 

prática editorial a certos compromissos político-ideológicos, e uma atitude diletante, que 

pressupõe um afastamento das urgências do mundo social. Se relembramos a distância, 

teorizada por Bourdieu (1992), entre uma “arte social” – identificada com os anseios 

democráticos e com as lutas populares – e uma “arte pela arte” – visão desencantada com 

o mundo social produzida por uma disposição aristocrática –, nunca é demais lembrar que 

tal distância tem seu limite dado por um solo comum, que é a negação das formas 

dominantes ou hegemônicas de um dado momento. Afinal, apesar das divergências 

internas, os produtores que se fazem presentes nessas feiras conformam um grupo 

geracional razoavelmente bem definido, com horizontes de expectativa semelhantes, e 

poderiam ser homologamente associados à boemia artística que Bourdieu cartografou em 

seu estudo sobre o surgimento do campo artístico na França do século XIX. 

 

Considerações finais 

A julgar pela cobertura dos principais veículos de imprensa do país, aquela mostra de 

1978 na Casa do Estudante – um experimento de jovens cariocas ligados ao cenário 

underground e à poesia da “geração mimeógrafo” – parece não ter tido réplicas nos 

primeiros vinte e cinco anos do período pós-democratização. É no final dos anos 2000 e 

no início dos anos 2010 que tem início uma espécie de surto de feiras dedicadas à 

produção de pequenos projetos editoriais identificados como “independentes”. É cedo 

para afirmar se essas feiras darão ou não origem a formas mais concretas de coletividade 

artística ou a grupos regulares de reivindicação política, mas já se pode dizer que elas se 

consolidaram como loci de sociabilidade e visibilidade dos produtores “independentes” 

ausentes dos circuitos tradicionais da indústria editorial. Lograram, para tanto, construir 

circuitos próprios e obter apoios públicos e privados para a realização de seus eventos. 

Embora não se organizem politicamente tal como as pequenas e médias editoras da Liga 
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Brasileira de Editoras (LIBRE), tais projetos têm cobrado visibilidade coletiva em 

espaços públicos e semipúblicos das grandes cidades brasileiras. Dentre todas, São Paulo 

é a cidade onde elas irão se mutiplicar e diversificar de maneira mais contundente. 

Embora esses “feirantes” costumem autoclassificar-se como “independentes”, o 

que indicaria um alto grau de uniformidade ou convergência de interesses, trata-se de um 

grupo marcado por grande heterogeneidade de práticas e visões de mundo. As diferenças 

internas desse circuito de feiras mostram, uma vez mais, a necessidade de abordar a noção 

de “independência” não como categoria epistêmica estável, dotada de inteligibilidade 

intrínseca, mas como formulação que circula dentro de um espaço e cuja definição 

legítima é reivindicada desde muitos lugares. Portanto, mais do que eleger uma definição 

correta ou adequada para construir, a partir daí, um objeto de observação, interessou 

pensar de que maneira as definições correntes do “independente” expressam disputas, 

indefinições, descontinuidades e processos complexos. Essa constituição polissêmica e 

volátil do termo está, por sua vez, diretamente ligada à multiplicidade de disposições e 

posições dos agentes e define formulações instáveis de identidade e diferença. 

À guisa de conclusão e abertura a um debate teórico ainda incipiente, pode-se talvez 

situar as feiras dos editores “independentes” dentre essas “‘condensações instantâneas’, 

frágeis, mas que naquele momento são objeto de um grande investimento emocional” 

(MAFFESOLI, 1998, p. iv), que teriam adquirido no momento presente um caráter 

endêmico, de fluidez e dispersão. Ainda que discordemos da interpretação redentora que 

Michel Maffesoli vê nesse “neotribalismo” atual e de sua ênfase nas sensibilidades e 

emoções coletivas, ainda assim seria necessário sublinhar nesses agrupamentos editoriais 

seu caráter instável e contingente, ou seja, “o aspecto confusional do pequeno grupo” 

(idem, p. 19). Ainda nos termos de Maffesoli, os agrupamentos mais institucionalizados 

(como a LIBRE e suas congêneres) carregariam características dos grupos contratuais 

típicos da modernidade, ao passo que os jovens publicadores bonsais se agregariam em 

“tribos afetuais”. Estes, que parecem juntar-se menos do que aqueles em função de 

manifestos e libelos meticulosamente forjados à la Schiffrin, e/ou de projetos políticos 

dados de antemão, se agregariam de maneiras em que “se privilegia menos aquilo a que 

cada um vai aderir voluntariamente (perspectiva contratual e mecânica) do que aquilo 

que é emocionalmente comum a todos (perspectiva sensível e orgânica)” (idem, p. 27). 

Não obstante, da perspectiva que aqui me parece mais pertinente – a de que, para além 

dos vínculos afetivos, esses publicadores estão engajados em operações de 
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(des)classificação –, torna-se difícil concordar com o argumento de que “se a distinção é, 

talvez, uma noção que se aplica à Modernidade, por outro lado ela é totalmente 

inadequada para descrever as formas de agregação social que vêm à luz” (idem, p. 16-7). 

Até onde se pôde observar, as operações de aglutinação, aproximação e cooperação não 

podem ser entendidas fora das operações de distanciamento, oposição e disputa que tais 

agenciamentos coletivos trazem à baila. 
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