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“Toda tomada de poder é uma aquisição da palavra” – Pierre Clastres
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Coordenação

Introdução
A

liter atur a

nas

perifer ias

é

um

fenômeno

que

vem

se

desenvo lvendo em proporção geométrica. A lém dos autores já
conhecidos como Paulo Lins e Ferre z, vários o utros surgem e ve m
gerando inúmeras tese s ac adêm icas. E ntretanto, ao contrário do
hip hop, o inegável potencial da liter at ura produzida na periferia
ainda não at ingiu a ressonância merecida especialmente for a de
São Paulo onde se concentram a maioria dest as manifest ações.
Dando apenas um pequeno exemplo da força dest a literat ura, cito
a Cooperifa, cooperativa c ult ur al da pe rifer ia, lider ada por Sergio
Vaz, que conse gue mobilizar cerca de 350 pessoas, todas as
quartas feir as, em torno de um sarau de poesia
Pir aporinha "zona sul de São Paulo",

na região de

perto do cemitério Jd. São

Luiz, loc al conhecido por se u alto índic e de vio lência. Este
fenômeno sinaliza a força e a importância da palavra e do livro
para estas comun idades.
O Projeto
TERRITÓRIO DA PALAVRA é um espaço de criação, reflexão e
divulgaç ão do tr abalho com as infinitas possibilidades que a prática e
instrumentalizaç ão da palavra podem alcançar.

É um território livre de

expressão e dissem inação da palavra que se artic ula com outros e spaços
, imaginár ios e dicções. É um espaço que congrega cr iadores, le itores,
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produtores editoriais e aque les que ainda serão atr aídos pe lo projeto. É
um

esp aço

sem

fronteiras

de

criação,

dissemin ação,

troca

e

de

convivência da e pela palavr a. O Território da Palavra é um projeto
associado

ao

programa

Un iver sidade

das

Quebradas

do

Programa

Avanç ado de C ultur a Contemporânea ( PACC), Un iversidade Fe deral do
Rio de Janeiro (UFRJ) – www.pacc.ufrj.br.

O TERRITÓRIO DA PAL AVRA preten de portanto incentivar a criação
em torno da palavra, sua divulgaç ão e publicização.
JUSTIFICATIVA
A importância do encontro e da divulgação da produção entre
grupos

com

exper iências

estéticas

e

sociais

sim ilares,

especialmente aque les entr e regiões c om cult uras marc adamente
diferenc iadas, vai além da simple s ( a in da que fundamental) troc a
de experiências, aprendizado e reforço dos poderes locais.
Nesse sentido, o diálo go aqui proposto preten de promover o
encontro e o aprofundamento da aut odefin ição das c ultur as e da
expressão através da palavra n as per iferias dos nosso s centros
urbanos. Por outro lado, a amostr agem dos trabalhos atravé s
dessa perspectiva comparat iva vai abrir disc ussões fundamentais
sobre os novos sentido s da produção lite rár ia e seu potencial de
empoderamento, geração de auto estim a e inclusão social.
Parale lamente, o projeto pretende dar visibilidade à literat ura e às
expressões literár ias produzidas nas perifer ias atr avé s de uma
série editorial que p ublique as diversas formas de e xpressão pel a
palavr a, desdobrando -se em pale stras, leitur as púb licas e ofic inas
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de capacit ação n as áreas de criação, produção e no uso de novas
tecnologias.
A exposiç ão que se pretende dar às produções loc ais ir á
também fomentar a formação do leitor, não só através da presença
de público interessado nas diver sas manifest ações colet ivas, mas
também na visibilidade que um a série editorial dá para a cr iaç ão e
a le itur a nas diversas re giõe s do país.
Portanto, através de ações de pub lic ação, sensi bilizaç ão,
palestras,

oficin as

de

criação,

encontros

com

autores,

compartilhamento de exper iências e sar aus, o projeto vai buscar a
otimizaç ão das prát ic as da expressão escrita e oral, um meio
poderoso de desenvolvimento de auto -e stima e inclusão social.

OBJETIVO GERAL
Otimizar a prática e as polít icas estéticas da expressão escr ita e
oral, um meio que todos possuem desde a alfabetização e é sube stim ado
como instrumento poderoso de auto estima e inc lusão social.

O poder

da consc ientizaç ão das infin i tas possib ilidade s, que a prát ica e a
instrumentalizaç ão da palavr a podem alcançar, é surpreendente. É e ssa
a meta de chegada deste projeto.
É sabido que o livro, cada vez mais, ganha terreno nas perifer ias e
nas comunidade através dos saraus, fest ivais e pontos de le itur a do país.
A idéia de p ublicar e o ferecer ao p úblico um livro e scr ito de próprio
punho por escritores ainda emergentes nas perifer ias se jam ele s poetas,
quadr inistas o u ficc ionistas,

traz con sigo conse qüências importantes.

Além da c irc ul aç ão das obras, o empoderamento que a autoria impressa
traz é surpreendente. Digo isso base ada na experiência da p ublicação da
série Tr amas Urban as , en saios sobre os projetos de inc lusão cult ural
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desenvo lvido s

nas

comun idade

de

b aixa

renda,

escr itos

por

s eus

protagonist as. E ssa sér ie vem tendo um impacto cultur al e social bem
acim a do esperado. Neste caso, a p ublicação de obras literár ias vai
servir como estímulo fundamental para o desenvolvimento da criação e
da le it ura nestas comun idades.
A idé ia é p ub lic ar no mín imo 35 obras desenvo lvidas nos diverso s
Pontos de Leit ura do MINC ou de aut ores reconhecidos das periferias.
A série, intitulada Coleção Território da Palavra , será pensada no sentido
da produç ão de publicaçõe s bem cuidadas editorialmente mas d e baixo
custo. A t iragem prevista par a c ada tít ulo da sér ie é de 350 exemplares.
Essas obras provavelmente não serão comercializadas na forma tradicional
da distrib uiç ão de mercado, mas serão disponib ilizadas par a o s autores
para que dêem ou vendam se us li vros de forma independente. Disse
“provave lmente” porque a decisão do perfil editorial, do processo de
seleç ão dos tít ulo s e da distrib uição de ssas pub lic ações será o tema da
mesa de abertur a do prime iro gr ande e ncontro do projeto Território da
Palavra, que se constit uirá como seu e vento de abertura.
Entretanto seja qual for esse formato de divulgação do s livro s
publicados, o projeto prevê que cada autor assuma o compromisso de
apresentar um projeto de divulgaç ão (e/ou distrib uição ) de sua obra
em le itur as pub lic as, formatos lúdico s de oferecer o livro, pontos de
distr ibuição inusitados etc.
Este é uma ação centr al do projeto po rque torna a p ublicação de
um livro (já em si importante para e scritores sem acesso aos me ios
editoriais) um dipositivo político ( no sentido usado por Michel
Foucault).
TERRITÓRIO DA PALAVRA pretende ainda ampliar seu raio de
ação, ao art ic ular, em torno de seus objetivo s, escr itores com
criações afins como a dos rappers, cordelistas, repentist as,
blogueiro s, editores de zine s, moda (camisetas, bonés, moletons,
adereços) que contenha inscr ições, poemas, palavr as, assim como
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organizadores de bib liotec as de periferia e seu p úblico potencial de
leitores.
Objetivos específico s:
Estim ular o uso e a consciênc ia da palavr a, da criaç ão liter ária e
da le it ura;
Desenvolver o dom ínio da linguagem oral e escr ita, atravé s de
publicaçõe s,

encontros

com

escritores,

le itur as,

saraus

e

atividades c ult urais diversas;
Divulgar e estim ular a criação e a le it ur a através da public ação da
série Te rritório da Palavra
Levar o s autores p ublic ados

a perceber

o livro como um

dispositivo estrat égico de aç ão c ult ural, estabe lecendo como
contrapartida

das

pub lic ações,

que

cada

autor

apresente

um

projeto de divulgação e pub licizaç ão de sua obra.
Capacitar para o uso da tecnologia n a criação e dissem inação
liter ária, atr avé s dos recur sos de divulgaç ão em rede e troca na
Internet e das novas formas public ação on line.
Trazer e discut ir experiênc ias exemplares na produç ão de livros
independentes, fanzines, quadr inhos etc;
METODOLOGIA
O trabalho ser á desen volvido a partir de ações concretas e da
defin ição de e stratégias de artic ulaç ão entre criação, formaç ão de
leitore s, c apac itaç ão editorial, p ublic aç ões da sér ie Te rritório da Palavra
e ampliação das inici ativas através de encontros e oficinas.
A metodologia de senvo lvida durante todo o processo pretende
comprometer dois eixos de qualificaç ão: o domínio da lin guagem e a
conscientização

do

poder

político

desta

aquisiç ão.

Assim,

o

compromisso de dissem inaç ão d os resultados obtidos, seja em termos da
Programa Avançado de Cultura Contemporânea – PACC
Fórum de Ciência e Cultura – FCC/UFRJ – Palácio Universitário da Praia Vermelha
Av. Pasteur, 235 – 1º piso – Botafogo – 22.995-900 – RJ
– Tele fax (21) 2295-1595 ramal 204 – pacc@pacc.forum.ufrj.br – www.pacc.ufrj.br –

5

Território da Palavra
Heloisa Buarque de Hollanda
Coordenação

formação de novas ou ampliadas iniciativas locais, seja em termos do
incentivo à exp loração de no vas formas de p ublic ação, divulgaç ão e
acesso à cr iaç ão e le it ura, faz parte intrínseca dest a metodolo gia. A
palavr a como arte e como arma, como t antas vezes foi dito pelo s nossos
rapers.

Ações
O projeto Território da Palavra acontecerá prioritariamente no eixo São
Paulo, Rio de Jane iro , Salvador e Brasília.
Está previsto no Rio de J aneiro um gr ande evento inaugur a l

no

qual serão disc utido s as prem issas básicas do projeto e onde se
reunir ão os princ ipais protagonistas da literat ura de periferia de
todas as regiões do Brasil.
Além de ste e vento, o projeto pretende apoiar re gionalmente uma
atividade de public ações, e ncontros, saraus e no vos formatos de
distr ibuiç ão de livros e divulgaç ão da le itur a.
Para a divulgaç ão e formação de le itores ser ão chamados poetas,
escritores e editores de dentro e de fora da periferia seguindo
uma metodolo gia já test ada nos trabalhos da Universidade das
Quebradas, Progr ama A vanç ado de C ult ura Contemporânea da
UFRJ.
Para otimizar o raio de ação das ações regionais será criado um
blog para difusão e articulação das in iciativas locais com listas de
disc ussão, posts de trabalhos e livros e m âmbito nacional e outras
atividades

que

ocorrerem

ao

longo

do

desenvolvimento

do

projeto.Os livros pub licado s pelo proje to estarão disponive is par a
download neste site.
Um ponto vital do projeto é a produção e public aç ão da sér ie
Território da Palavr a, co leção que abriga 35 t ítulos,
Programa Avançado de Cultura Contemporânea – PACC
Fórum de Ciência e Cultura – FCC/UFRJ – Palácio Universitário da Praia Vermelha
Av. Pasteur, 235 – 1º piso – Botafogo – 22.995-900 – RJ
– Tele fax (21) 2295-1595 ramal 204 – pacc@pacc.forum.ufrj.br – www.pacc.ufrj.br –

ações
6

Território da Palavra
Heloisa Buarque de Hollanda
Coordenação

inovadoras de divulgação e distrib uição dos lançamentos da sér ie
e debates em torno dessas p ublicaçõe s.
Relação instit uc ional
O Território da P alavra será desen volvido e coordenado no âmbito
do Projeto Univers id ade das Que bradas do Programa A vançado de C ultur a
Contemporânea da UFRJ .
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E SOCIAIS DO PROJETO
As questões centro -perifer ia, global- local, inclusão -exclusão, e
tantas

outras

relacion adas

às

novas

lógicas

dos

processos

de

globalizaç ão em c urso, vêm se constit uindo como os problemas centrais
da economia, da polít ic a e da cult ura de ste século XXI.
Neste quadro de preocup ações, preten do definir como objeto e
campo de pesquisa de ste projeto, o tema literat ura e cidadan ia pretende
cruzar

d uas

perspectivas

dist intas:

a

que

vai

pensar

a

liter atur a

brasile ira, diante do quadro das novas t ecnologias digitais e da Internet,
e a que vai pensar a produção liter ária e artístic a das periferias dos
grande s centros urbanos no Brasil.
Essas duas abordagens não são tão

diver sas ou abran gentes

quantas poderiam parecer. As re spostas e reações c ultur ais emer gentes
na produç ão liter ária na Internet ou no aproveit amento criat ivo das
novas

tecnolo gias

digitais

de

repr odução,

c irc ulaç ão

e

mesmo

publicaç ão de t extos não est ão se mostrando muito diferentes das
respostas e do at ivismo artístico e soc ial das periferias urban as diante
da cultur a canônic a e da cultur a de mercado. O fato é que em ambos os
casos,

a

maioria

destas

reações

são

estr utur almente

cr ít icas

e

inovadoras trazendo, p ara o centro da c ena intelect ual, interpelações de
fundo no que se re ferem aos mode los e valores da epistemologia e da
produção art íst ica modernas.
A literat ura na Internet, hoje centro de um a acirr ada polêm ic a
entre os estudioso s de Letras, ao contrário do que parec e à primeir a
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vista, vem aumentando de forma inédit a a cr iaç ão liter ária e o ace sso às
formas c lássic as de literat ura. Por o utro lado, a c ultur a da troca,
caracter íst ica do comportamento na web, vem definindo novas formas d e
criaç ão compartilhada e a emergênc ia de um a intensa vida cr itic a e de
socialização do fazer literár io.
Por sua ve z, a literat ura hoje produzida na perifer ia, m uit as veze s
chamada de literatura marginal , vem t ambém se sobressaindo por uma
intensa cr iat ividade n as formas de sua produção e divulgaç ão do livro e
da

le it ura,

estabelecendo

novos

canais

e

formas

originais

de

socialização em torno da palavr a dita, cantada, escr ita.
O momento atual é, por isso, partic ularmente est imulante e a
análise destas mani fest ações em processo traz a vantagem de propor e
testar

novos

expressam,

modelos
com

de

forte

reflexão

mais

negatividade,

ao

operacionais
analisar

a

do

que

“cr ise

se
dos

paradigm as”. Espec ialmente na cult ura teórica - recorrente a partir da
década de 1980 na Europa - o fim da história e da ideolo gia, o desgaste
na funç ão social da arte ou a falta de saída para o pensamento crítico
nesse novo quadro, são quase consensuais.
Algum as que stões teóric as são fundame ntais par a a compreensão
como:
A que stão da auto ria.
Diante das alterações p aradigmáticas de fundo promovidas pe la
Internet e de seus novos modelo s de dissemin ação da informação e de
criaç ão cultur al, as noções de autor e autentic idade, os critér ios de
valor da literat ura e da arte tais como consolidad os pe la modern idade se
mostram profundamente atin gidos.
Mesmo numa pr imeir a abordagem, dois sintomas de ste processo
de desgaste da noção de autoria saltam aos o lhos do analista. O
primeiro diz respeito à proliferaç ão das estratégias do “autor ausente”
ou das possibilidades técnic as e retóric as de uma estét ica do sim ulacro,
campo experimental bastante ut ilizado pela produção artístic a pós moderna. O se gundo sinaliza o s acentuados traços de positividade que
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adquirem as prátic as e o s recur sos da criaç ão cole t iva est imulada pe la
criação no espaço descentralizador da I nternet.
Mesmo fora do universo da web, é visíve l a diver sidade de
experiências da escr ita e da arte coletiva que visam especific amente a
disc ussão da idéia moderna de hiper valorização da figura a utoral, agora
consider ada como autorit ária e, sobretudo, duvidosa (no sentido de que
toda criaç ão é social e cultur almente ge stada).
O fenômeno parece se e spraiar por todo o un iverso da produção
cultur al. Para dar só um exemplo oportunista, lembro da segu inte
declaração de D. Yvone Lara, da Escola de Samba Império Serrano,
portanto uma área dist ante do c ampo literár io o u c ult ur al de e lite:
“Samba enredo de autor não existe mais. O que é importante agor a é o
samba de condomínio, no qual um a pe nca de a utores junta forç as p ara
vencer”.
Por outro lado, as atuais prát ic as da “piratar ia cr iat iva”, do “ cut
& paste” ou das “colagens” e “c itaçõe s” (não autorizadas) denunc iam o
sur gimento

de

no vas

políticas

estéticas

de

caráter

agressivo

e

quest ionador, le van do p ara áre as afin s a problemat ização da autoria,
seja como figura jurídic a ou valor de mercado, criando movimentos
como o do copyleft (que desafia o se cular co pyright). Um p ilar de sta
discussão são os sistemas de código aberto de informação, como o
sistema LINUX, que vem lider ando o debate da democratização da
informação e do conhecimento compartilh ado versus o dire ito do autor
e da propriedade intelect ual no ambient e da Internet.
O embate, ainda que, inc ipiente, em torno do dire ito do autor m e
parece ser um dos pontos mais significat ivos da arte e da literat ur a
produzida sob a égide da dissem inaç ão dos fluxos de informaç ão e
criação possibilitado s pelas novas tecnologias digitais e pelo impacto
dos mercados globalizados.
A ele, pretendo dedicar grande p ar te deste projeto. J á venho
examin ando, ainda em estágio prelimin ar, algumas formas emergentes da
narratividade coletiva sejam elas diret as, como a cr iação literár ia em
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blogs o u o c aso do recém lançado Cabeça de Porco de L uiz E duardo
Soares, Celso Athayde e MV B ill (tentativas de escr ita po lifônica e não
apenas n a forma clássica de obras em parceria), ou indiretas, como
Cidade Partida de Zuenir Vent ura, base ado na escut a quase testemunh al
fugindo assim das formas tradicionais da reportagem, ou nas obras de
Ferréz, por exemplo, estrut uradas atravé s da busca de uma inédit a
identific aç ão com as vozes de suas com unidade s e contextos de or igem.
Estas sut ilíssimas formas emer gentes de compartilh amento narr ativas,
ainda não de todo explicitadas conceitualmente, são frentes inesgotáveis
de análise que podem suger ir novas abordagen s cr ític as p ara a produção
artíst ica e literár ia at ual.
A função soc ial da arte e da liter atur a
Se na modernidade, a arte assum iu um forte papel crít ico da
sociedade

bur guesa,

hoje

a

produç ão

c ult ural

n ão

parece

mais

comprometida com este papel.
Segundo os teóricos apocalípticos, a ar te e a liter atur a hoje se vêm
cada vez m ais confinadas aos cr itér ios do mercado e aos modelos
globalizados da produç ão cultur al.
O panorama c ult ural globalizad o parece apenas permit ir a at uação do
“autor global”, aquele que se ident ifica com a demanda do mercado
local e/o u transn acional e se amolda se gundo as re gras do patroc ínio o u
do consumo. Os tempos de tran sgre ssão e de in venção no c ampo das
artes e das let r as, ao que tudo indic a, já vão longe na História.
Mas uma pergunta permanece no ar. Para onde se de sloc aram as
forças rebeldes dos anos 60 que coloc ar am a imaginaç ão no poder?
A

respeito,

ainda

num

primeiro

mapeamento

de

material

para

pesquisa, a novíssim a produç ão cultur al da perifer ia aponta certas pistas
irrecusáve is. A observação das po lít ic as e stétic as que conformam tanto
as manifest ações do movimento hip h op, quanto da literatura marginal
(que n ão se confunde com a chamada literatura marginal dos anos 70) o u
d o c o n h e c i m e n t o o r g â n i c o c o m o é c o n h e c id a a p r o d u ç ã o i n t e l e c t u a l v i n d a
destes movimentos, mostram um alto grau de or iginalidade polític a e
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cultur al e mesmo de agressividade crít ica que sinaliza fortes mudanças.
A profunda identific ação dessa lit eratur a com as comunidade s de
origem e a noção de que o empoderamento nos usos da palavr a e do
acesso à leit ura são propulsores de inclusão, transformação social,
estratégias de visibilidade e de ger ação de renda para se us “manos”
mostra um novo comportame nto pro-ativo ligado à produção c ultur al e,
portanto, fortes sinais de

reconfiguraç ões em curso do que se conhece

hoje como função social da arte .
São essas as noções teóricas e os fundamentos cultur ais e sociais que
orientam este projeto.
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