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RESUMO 
O presente artigo versa sobre o Jornal de Borda, publicação periódica de artista, e minhas 
escolhas como artista-publicadora de realizar esse projeto a partir de uma perspectiva de 
artista como intelectual público. Informações sobre a mais recente edição (o número 4) são 
aprofundadas quanto a produção, edição e circulação e quanto à escolha do eixo temático: 
arquivo, memória e poder.  
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ABSTRACT 
This article is about the periodical artist publication: Jornal de Borda (Border Journal), and 
my choices as an artist-publisher to carry out the project from an artist perspective as a 
public intellectual. Information about the last edition (number 4) is deepened in the 
production, editing and circulation as well as in the choice of thematic axis: archive, memory 
and power. 
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Apresentação  

Jornal de Borda é uma publicação periódica de artista, idealizada e editada por 

Fernanda Grigolin, com projeto gráfico de Lila Botter. O jornal conta com a 

colaboração de artistas, editores, curadores e pesquisadores. Cada edição gira em 

torno de um tema: a primeira foi sobre o ato de editar, a segunda abordou a 

circulação da arte, a terceira trouxe como eixos de discussão feminismos, teoria 

queer e afrocentralidade, e a quarta tem como campos de diálogo o arquivo, a 

memória e o poder.  

O Jornal de Borda está no limite do que seria um jornal: utiliza-se do formato, da 

rapidez e do texto curto, mas sem o caráter noticioso. Sua proposta é uma 

articulação entre os campos de produção, edição e circulação de publicações de 

arte, e o trabalho do artista é concebido como alguém que publica e atua como 

intelectual público. No presente artigo, aprofundarei o olhar sobre a mais recente 

edição, pois em sua articulação temática e também na relação entre conteúdo, 

forma, proposição gráfica e editorial vinculou-se a temas históricos e sociais do 

Brasil, sem esquecer-se da arte contemporânea.  

 

Jornal de Borda, periódico de artista ou o artista como intelectual público 

Desde o primeiro número, o Jornal de Borda se coloca como um projeto de arte 

contemporânea. Trata-se de um periódico que é parte integrante da matéria sobre a 

qual fala. Assim como Gramsci e seu intelectual orgânico, e Simon Sheikh, que 

afirma ser o artista um intelectual público, acreditamos que resistência e arte não 

são elementos díspares, elas devem confluir sempre. Sheikh afirma que há duas 

ações pertinentes ao artista, quando visto como intelectual público: o engajamento e 

a produção. E elas se tornam possíveis por meio de ações contra-hegemônicas, 

pautadas na noção de resistência e transformação social, ações completamente 

diferentes do que são as propostas desde o capitalismo e da esfera pública 

burguesa. 

O papel do artista enquanto intelectual público (SHEIKH, 2012; SCHMIDT-

WULFFEN, 2008) não é exercido apenas temporariamente, durante um projeto 

artístico específico por meio do qual o artista pretende responder a conflitos sociais 
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para então retornar à prática de ateliê depois de um dia de pesquisa. Pelo contrário, 

trata-se de questionar até que ponto o trabalho artístico pode ser crítico e trazer 

oportunidade social ao cotidiano (SCHMIDT-WULFFEN, 2008). 

O meio jornal é um elemento pertencente ao cotidiano das pessoas. Trazê-lo a partir 

de um recorte crítico e de arte contemporânea está entre as intenções do Jornal de 

Borda. Em cada número, o Jornal de Borda se relaciona com uma temática posta no 

cotidiano, tanto quanto ao próprio fazer da arte ou a suas relações com o político, 

com a produção e os temas urgentes. Focados nos temas específicos das 

publicações de artista foram os números 1 e 2. O número 1 teve como tema “Edição 

na arte” e homenageou Juan Carlos Romero; o número 2 trouxe como tema 

“Circulação na arte”, e uma gama de artistas, editores e pesquisadores integraram o 

tema “Publicações”, incluindo-se aí entrevistas com Paulo Silveira e Felipe 

Enherberg, além da homenagem à professora e pesquisadora Regina Melim. A partir 

do número 3, o Jornal de Borda decidiu não mais homenagear, e sim trabalhar a 

edição por meio de eixos temáticos. No Jornal de Borda 3, os eixos trabalhados 

foram feminismos, afrocentralidade e teoria queer. Já no quarto, o tema foi uma 

articulação conceitual entre Arquivo, Memória e Poder.  

No Jornal de Borda não se acredita na diferenciação entre política e arte. Ele é uma 

ferramenta e extensão do meu posicionamento político e da minha prática artística. 

Não há distinção entre o posicionamento artístico e o posicionamento político. E, 

nesse processo, o paralelo entre política e arte é decisivo. A arte, bem como a 

política, é vista como uma prática que se manifesta em uma estruturação ou 

realidade (SCHMIDT-WULFFEN, 2008). 

Todavia, ao falar da relação entre arte e política, Sheikh (2012) afirma que não cabe 

ao artista simplesmente a politização da arte, e sim outras formas de emancipação e 

proposições. O intelectual público, antes um sujeito universal, racional-crítico, passa 

a ser uma figura envolvida e não desvinculada. Assim, o artista deve estar engajado 

no público e também deve ser produtor de um público (SHEIKH, 2012, p. 8). 

As ações pertencem ao artista, tornadas possíveis, para Sheikh, por meio do 

contrapúblico, que é uma ação contra-hegemônica pautada na noção de resistência 
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e transformação social, completamente diferente do capitalismo e da formação da 

esfera pública burguesa: 

Contrapúblicos […] costumam implicar uma transformação dos 
espaços existentes conforme outras identidades e práticas, como 
nos célebres usos de parques públicos para encontros gays. Aqui, o 
contexto arquitetônico, edificado para garantir certos tipos de 
comportamento, permanece inalterado, enquanto o uso deste 
contexto é drasticamente modificado: atos privativos são realizados 
em público (SHEIKH, 2012, p. 12). 

Sheikh afirma que o contrapúblico está além da noção de uma ação para a auto-

organização, vinculando-se a enunciar outros sujeitos, outros imaginários: 

Contrapúblicos são “contra” [apenas] para o espectro que eles 
tentam promover, de diferentes maneiras, de imaginar sociabilidades 
mais estranhas e suas reflexividades; como públicos, eles 
permanecem orientados para circunstâncias mais estranhas num 
sentido que não é apenas estratégico mas constitutivo de 
associações e seus efeitos (SHEIKH, 2012, p. 12). 

O artista publicador (aquele que produz, edita e faz circular suas publicações) tem, 

no contramercado, um lugar contrapúblico, o seu espaço mais latente. Ele trabalha 

buscando novas formas de relações de distribuição de seus trabalhos, eventos e 

feiras, bem além das livrarias e meios tradicionais. Ele tem, na resistência, o 

caminho mais pertinente.  

A noção de contramercado relaciona-se completamente com o que muitos 

pesquisadores e artistas (Linker, 2012; Brogowski 2011) dizem a respeito das 

próprias publicações de artista (e seu termo mais usual, livro de artista): as 

publicações têm como força libertar a arte de seu isolamento tradicional e 

constituem meio de transmitir informação, de modo diferente da arte, por seu baixo 

custo e acessibilidade. Brogowski (2011) destaca o papel subversivo do livro: ele 

simboliza a revogação artística da obra de arte como objeto-fetiche, pondo em crise 

o sistema institucional. Seguramente, a subversão contida nos livros se vincula a 

seu caráter público e também à impossibilidade de definições exatas e 

completamente fechadas. O livro de artista é do campo da incerteza, ele tem na sua 

natureza a resistência. Tal afirmação pode ser trazida ao contexto das publicações 

com periodicidade, como é o caso do jornal. Quanto ao Jornal de Borda, a tiragem (5 
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mil) e o valor (dois reais) são levados ao extremo possível, bem como seu 

engajamento em temas contemporâneos, referentes à arte e à política.  

Foi justamente na edição de número 3, de maio de 2016, que eu decidi vincular 

completamente o jornal às minhas vivências e à minha história pessoal, como 

ativista e feminista. Percebi que só fazia sentido publicar um periódico que tivesse 

diálogo com as minhas escolhas pessoais, afetivas, políticas e coletivas. Considerei 

as edições 1 e 2 como uma preparação, edições prévias, e tomei fôlego no 

pensamento editorial e de montagem a partir da terceira edição. Não fazia sentido o 

jornal manter-se em um único tema e ter uma pessoa da arte contemporânea como 

homenageada, pois estávamos na iminência de um golpe que logo se concretizou. 

Se eu não colocasse lado a lado o ativismo político e a prática artística no meu 

principal projeto, eu seria falaciosa. O editorial traz em suas palavras todo o 

momento turbulento e impreciso de abril, o impeachment que Dilma Rousseff sofreu 

e todo o processo de enfrentamento que ela realizou diante do judiciário e do 

parlamento. A primeira mulher presidente do país foi destituída do cargo em plena 

Conferência Nacional de Mulheres e no momento em que se apontava a 

necessidade de criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. As 

conferências (de saúde, educação, direitos humanos e das mulheres) são 

plataformas de discussões que iniciam nas esferas municipais, depois estaduais e, 

por fim, culminam no encontro nacional. No caso da Conferência Nacional de 

Mulheres, era a quarta vez que se realizava. Mulheres de todo o Brasil discutiam 

proposições de políticas públicas. A saída da presidenta em um momento tão 

simbólico foi o início do retrocesso dos direitos humanos. Como realizar um jornal de 

arte sem falar disso? As ocupações aconteciam, artistas e secundaristas lutavam, 

até hoje o movimento de resistência com relação ao governo Temer só se amplia. 

Não havia mais escapatória: o jornal foi para outro lugar a partir da terceira edição.  

 

Jornal de Borda, periódico de alta tiragem ou o artista como publicador: 
produtor, editor e circulador do seu próprio trabalho 
Sob uma perspectiva de intelectual público e olhando o aspecto subversivo da arte, 

o Jornal de Borda é um periódico de arte ao ser político e ao insistir em situar-se 

como uma publicação de artista de baixo custo para o leitor e de alta disseminação. 
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Walter Benjamin, em um contexto histórico marcado pelo fascismo, pedia aos 

escritores que se aproximassem dos produtores e percebessem a força da tomada 

dos meios de produção cultural. Benjamin acreditava que os escritores1 do futuro 

são aqueles que passam a ter uma posição consciente com relação aos novos 

meios de produção técnica, a fotografia, o cinema e a música (1994). Com esse 

impulso, o escritor passa a ser produtor, engaja-se e relaciona-se com outras formas 

de produção. O escritor do futuro, assim, passa a ser o cineasta, o fotógrafo, o 

músico e – por que não? – o artista que produz livros e periódicos, já que o livro 

também parte de um meio de produção técnica, é realizado em série. 

Entretanto, não é de qualquer artista2 que Walter Benjamin fala, e sim daquele que 

realiza uma tomada consciente dos meios de produção e escolhe um determinado 

lugar. Diferentemente do burguês “que produz obras destinadas à diversão” 

(BENJAMIN, 1994, p. 120), o artista como produtor é aquele que atua desde um 

lugar para a derrubada da distinção entre o material e o intelectual, também pela 

união entre a técnica e a política. Benjamin afirma: 

[...] somente com a superação das esferas compartimentalizadas de 
competência no processo de produção intelectual, que a concepção 
burguesa considera fundamentais, transforma essa produção em 
algo politicamente válido (BENJAMIN, 1994, p. 129). 

Editar, que inclui produzir, editorar e publicar, é um ato antigo que remete ao início 

da imprensa, mas ele se torna vital para o exercício do contemporâneo, já que foi na 

arte contemporânea que as publicações tomaram um aspecto singular, o de serem 

um produto de arte. Desde o início do século XX, as vanguardas propuseram que 

um artista pode criar um livro diretamente e por meios de produção sob o seu 

controle, mas foi no pós-Segunda Guerra que emergiu, de acordo com teóricos do 

livro de artista (DRUCKER, 2004; SILVEIRA 2001 e 2008), a questão das 

publicações de artista como um múltiplo com produção e distribuição massivas.  

A história das publicações independentes no Brasil e na América Latina relaciona-se 

com iniciativas coletivas de movimentos literários e artísticos. As revistas brasileiras, 

como a Revista de Antropofagia, Klaxon e Homem do Povo, foram criadas pelos 

modernistas e tinham como iniciativa ser um produto literário que se encontrava com 

outras artes. A Klaxon, por exemplo, foi publicada de 15 de maio de 1922 a janeiro 
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de 1923. A capa foi criada pelo poeta Guilherme de Almeida. Em Cuba, a Revista de 

Avance, também de poesia, reunia o que de mais experimental era produzido na 

ilha, como Regino Pedroso. Também com preocupações sociais e políticas 

existiram: a revista Martín Fierro, da Argentina, e Horizonte, do México. Esta última 

era vinculada ao movimento estridentista, de caráter interdisciplinar, que contou com 

a participação de Tina Modotti e Edward Weston. 

O Brasil veio a ter uma indústria gráfica nos anos 1950, havendo sido limitadas a 

disseminação e a tiragem das publicações anteriores a esse período. Vale lembrar 

que apenas em 1808, com a abertura dos portos às nações amigas, passou a ser 

legalizada a produção de qualquer tipo de impresso em território colonial, antes toda 

e qualquer produção vinha de Portugal.   

A indústria gráfica nacional até os anos 1950 ainda era incipiente e 
havia pouca tecnologia disponível, tanto para a impressão de texto 
como para as ilustrações. É somente a partir dessa época que os 
papéis e tintas começaram a ser fabricados no Brasil. Até então, a 
produção brasileira de materiais impressos de qualidade era 
pequena; os bons exemplos casuais ficavam por conta de 
impressores particulares, amantes das artes gráficas (CRENI, 2013, 
p. 16). 

Entre os impressores particulares, estavam os editores artesanais e os esquecidos 

anarquistas (que realizavam seus livros, jornais e revistas de forma autônoma desde 

o início dos anos 1900). Por isso, trouxemos na quarta edição do Jornal de Borda 

uma edição fac-símile do jornal A Plebe, periódico anarquista criado no ano de 1917. 

Edgard Leuenroth foi seu mentor e, seguramente, quem o desenhou. Para 

Leuenroth, a notícia não existia sem um tratamento estético e formal; logo, o ofício 

de jornalista estava completamente vinculado ao de tipógrafo e também de ativista 

(da ação direta coletiva). Publicar era autogestão e entrega. Ele, Maria Lacerda de 

Moura, Isabel Cerruti, Antônia e Angelina Soares e muitos outros eram publicadores 

de suas ideias, além de terem relações com a educação (Escolas Modernas) e com 

as artes (Teatros Libertários e Revistas de arte e cultura, como a revista 

Renascença, publicação idealizada e realizada por Maria Lacerda de Moura). 
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Jornal de Borda 04: Arquivo, Memória e Poder 

Jornal de Borda 

Significados  

1- periódico cuja origem advém da borda; 

2- trajeto impresso que tem como referência/início a localização de margem/periferia; 

3- experiência de ponto de vista, desde um lugar não cêntrico ou hegemônico para olhar a 

vida e a arte; 

4- modo de ver, sentir, expressar-se desde um lugar ou ponto de vista.  

 

 

Jornal de Borda, edição 4. Página a página com foto de edição fac-símile.  

Jornal de Borda é um periódico de arte que convoca historiadores, curadores e 

artistas a produzirem sobre Arquivo, Memória e Poder, respeitando o lugar de fala 

de cada um e colocando, lado a lado, múltiplas maneiras de expor o tema. 
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A quarta edição contou com 32 páginas e 23 participações3. Há participação 

especial da Equipe Arquivo Edgard Leuenroth, AEL – IFCH/UNICAMP, o principal 

arquivo sobre a memória operária no Brasil. Nesse local, trabalhei durante sete 

meses, o que possibilitou a edição fac-símile do jornal A Plebe, parte integrante do 

meu projeto Arquivo 17. Também foram realizadas homenagens ao Oito de Março 

(8M), Bloco Arrasta Bloco da Favela, Edgard Leuenroth, Greve de 1917, Juana 

Belén, Lélia González e Maria Lacerda de Moura. 

A edição das páginas girou em torno de aproximar trabalhos de artistas com textos 

de historiadores, ativistas e pesquisadores sob uma concepção de montagem que 

tinha como linha de pensamento as diversas maneiras de conduzir o eixo conceitual 

“arquivo, memória e poder”. O projeto gráfico foi retrabalhado, e Lila Botter e eu 

pensamos toda a construção da montagem do projeto conjuntamente. Era 

necessário que a página do jornal fizesse sentido com o conceito e suas possíveis 

entradas subjetivas e relações internas, entre as páginas e entre os textos, e 

também externas, com o mundo e a arte contemporânea. Nessa edição, três 

páginas trouxeram trabalhos do projeto Arquivo 17, com a Greve de 1917 e suas 

relações com a realidade atual, além da já citada edição fac-símile de A Plebe. A 

edição de A Plebe pode ser lida como um lugar das insurgências que aconteceram 

no passado e reverberam no hoje. Temas como feminismos, afrocentralidades, 

sexualidade, o ato de editar e circular retornaram, porém não como eixos temáticos, 

mas como necessidades transversais tanto para falar de ativistas quanto de 

denúncia. A montagem também permite ver o jornal como um arquivo, um espaço 

gatilho que convoca o lugar do arquivo de artista (com o texto de Juan Carlos 

Romero e Maria Esther Galera) e as maneiras pelas quais a arte se debruça sobre o 

tema, ora como lugar da exposição, do esquecimento ou do convite (com o texto de 

Fabiana Bruno), ora olhando para um sarau de mulheres negras que têm muito a 

dizer e amplificar o dito (com Nathanael Araújo), ora com o olhar crítico sobre o tema 

e as demandas feministas quanto ao arquivo (com Talita Trizoli). A dança do tema 

também nos permitiu escolher que o jornal tivesse poucas páginas coloridas e fosse 

em duas cores (preto e vermelho) a sua base.  
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Considerações Finais 
O Jornal de Borda chegou ao seu segundo ano de vida e à quarta edição, traçando 

uma possibilidade de produção, edição e circulação de arte contemporânea no 

formato impresso, com alta tiragem, impressão em rotativa e periodicidade. Na 

edição de número 5, discutiremos a construção dos privilégios históricos do Brasil e, 

por consequência, as desigualdades sociais. Um empenho por produzir um periódico 

de artista, sob o olhar do artista como intelectual público e politicamente válido.  

 

Notas  

1
 Walter Benjamin utiliza-se muito da palavra autor, contudo, no mesmo texto, ele diz que, na imprensa (falando 

especificamente da imprensa russa), há o desaparecimento entre autor e público (Benjamin, 1994, p. 125). 
2
 Benjamin fala do escritor, mas tomo a liberdade de ampliar o campo me referindo ao artista. Ele cita exemplos 

da fotomontagem. 
3
 Participam os artistas: Elisa Lemus (México), Fausto Gracia (México), Juan Carlos Romero com María Esther 

Galera (Argentina), Karlla Girotto com André Penteado (Brasil), Letícia Cobra Lima (Brasil), Lívia Aquino (Brasil), 
Omar Khouri (Brasil), Raquel Stolf (Brasil), Thiago R. (Brasil), Vânia Medeiros com Mônica Santana e Daniel 
Guerra (Brasil) e Yuly Marty (Chile). Os historiadores brasileiros: Christina Roquette Lopreato, Eduardo Augusto 
Costa, Iara Lis Schiavinatto. Os pesquisadores e curadores brasileiros: Fabiana Bruno, Maíra Endo com Paola 
Fabres, Nathanael Araújo, Talita Trizoli, Thais Gouveia. As ativistas feministas: Liz Melendez López (Peru), 
Luchadoras (México), Madalena Guilhon (Brasil).  
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