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Resumo 

 

 
Esta pesquisa foi feita numa escola da periferia da grande São Paulo. O sujeitos 

sociais estudados foram os jovens envolvidos com a produção de Fanzines. Estes Fanzines 

foram analisados como expressões culturais de jovens que encontraram na escola um lugar 

especial para a organização, a produção e a disseminação de seus pontos de vista. O acervo 

teórico que fundamentou a investigação foi construído com referenciais da antropologia e 

também com a recuperação de alguns “clássicos” da sociologia da juventude. Para além da 

condição de suporte material para a manifestação cultural dos alunos em questão os 

Fanzines foram estudados também como “impressos”, observados em suas particularidades 

de forma e conteúdo. 
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abstract 

 

 
This research was done in a public school located in the outskirts of   São Paulo 

city. The social individuals studied were young studants involved with Fanzines 

production. These Fanzines were analyzed as a culture expressions by young students who 

found  a special place at school, where they can organize the prodution and publish their 

points of view.  The investigation was substantiated trough references of anthropology and 

also recovering some “classics” of youth sociology. As well as the condition of material 

support to the students’ culture manifestation, the Fanzines were studied also “printouts”, 

watching their particularities of form and contents. 
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INTRODUÇÂO E JUSTIFICATIVA 

 

As diversas manifestações da juventude dentro e fora do ambiente escolar parecem 

nos indicar que novas e significativas dinâmicas sociais e culturais estão se tornando cada 

vez mais presentes no processo de socialização e convivência dos diversos segmentos 

juvenis da sociedade contemporânea. 

Outro indicador de grande visibilidade social é o de que os jovens ao buscarem 

diversas formas culturais para dar vazão às suas manifestações em distintos espaços sociais, 

apropriam-se de práticas sociais com as quais dão significado à sua existência enquanto 

indivíduos de um determinado grupo social. Muitos dos eventos protagonizados pelos 

jovens como a grafitagem, por exemplo, são ocupações simbólicas e territoriais do espaço 

urbano (Cubides et all 1995, p. 12). 

De uma forma geral, mas sem perder de vista o específico da relação fanzine/escola, 

pretendemos com esse trabalho entender como essas manifestações podem contribuir para a 

construção da identidade e da sensibilidade juvenis, ambas são significações que ao nosso 

ver são capazes de expressar subjetividades próprias do jovem em relação ao universo 

adulto. 

Para tanto analisaremos a prática cultural de um grupo de jovens adolescentes em 

uma escola da periferia de São Paulo, especificando que o fanzine é o nosso principal 

objeto de análise. Portanto esperamos dessa forma compreender como os segmentos juvenis 

interagem nos espaços em que vivem e estudam utilizando-se de suportes materiais 

diferenciados para colocar em prática as suas manifestações culturais.  

Para concretizar esse trabalho adotaremos uma perspectiva que nos oriente para o 

entendimento das práticas culturais que são muito específicas, mas que são apresentadas 

cotidianamente de uma forma heterogênea dentro do universo juvenil contemporâneo. 

Essas manifestações evidenciam um enorme leque de variações e diversidade na visão de 

mundo que grupos juvenis distintos apresentam. 

A juventude quase sempre esteve, de uma forma ou de outra, interferindo, agindo e 

se afirmando no plano cultural e político seja nos partidos políticos, nos movimentos 

sociais, nos movimentos ligados às expressões culturais ou contraculturais que deram 
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origem a fenômenos sociais distintos, inclusive favorecendo a disseminação das gangues e 

das tribos. 

A juventude em nossa sociedade tem sido considerada de diversas maneiras: como 

subcultura com pouca integração no sistema; como marginal e anômica; como delinqüente; 

como contracultura disfuncional e contestadora; com grande capacidade de consumo; como 

etapa transitória que serve de preparação para a vida adulta, como população de risco e 

como público alvo (Cubides et all 1999, pp. X-XI). 

 Podemos perceber isso ao constatar que, historicamente, um considerável número 

de jovens esteve presente em episódios de grande visibilidade colaborando tanto para a 

conservação de algumas idéias e propostas como para a sua transformação valendo-se 

notavelmente de seu incrível poder de mobilização social, de seu nomadismo urbano, 

antropológico, cultural e político.  

Contudo como nos alerta Barbero (1995), em relação à juventude é necessário estar 

sempre aberto a aceitar fenômenos transclassistas e transnacionais, pois na atualidade o 

mercado parece ser a única força capaz de “hegemonizar” uma construção imaginária da 

juventude. 

 Para nos auxiliar nessa afirmação Costa (2000), em seu estudo sobre os grupos 

skinheads conseguiu identificar que mesmo esses sendo provenientes das camadas 

populares acabaram adotando uma posição de cunho autoritário pendendo tanto para o 

fascismo como para o nazismo. Essa tendência, de acordo com a autora, acabou sendo 

fortalecida a partir do momento em que os skinheads começaram a se afirmar através de 

uma postura proletária agressiva e chauvinista (Costa, 2000, p.28). Tal postura pesquisada 

pela autora nos ajuda a entender que alguns segmentos da juventude devido à sua 

inconstância algo nômade, em certas ocasiões acabam por assumir também o papel de 

repressora e não apenas de libertária como muitos estudiosos em certos momentos acabam 

definindo-a. 

 Outra análise interessante e que vem sendo reforçada por estudiosos das áreas das 

ciências sociais e da educação, convida a investigar a juventude tendo por base a sua 

relação com a escola. Pérez Gómez (2001) nos afirma que cada vez mais se torna 

necessário reconhecer a escola em seu momento atual e, na complexidade dos dias que 

seguem, a atenção ao processo de construção das identidades juvenis ajuda a entender 
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porque a escola não pode, no seu entender, deter-se em um único marco cultural se não 

quiser cair no plano das perspectivas deterministas que se apóiam em concepções de escola 

e juventude como realidade dada. 

As culturas que se entrecruzam dentro da escola tendem a ser heterogêneas e num 

ambiente de explosiva mistura a particularidade de algumas ações se destaca entre as 

demais.  

Uma das manifestações dessa particularidade encontrada em nosso estudo foi a 

confecção de diversos fanzines enquanto veículo de expressão escolhido por um grupo de 

adolescentes  jovens estudantes do Ensino Médio e Fundamental em uma escola de 

periferia  no município de Francisco Morato. 

A Escola Estadual Padre Luis Sérgio Pacheco do Nascimento situada no Bairro 

Jardim Alegria era a mais próxima num raio de 2 km o que possibilitava um número 

enorme de alunos em seus quatro períodos de funcionamento e seus quase 55 alunos por 

salas de aula sendo que o número de alunos no ano estudado era o de 2600 alunos 

matriculados.  

A pesquisa que será aqui apresentada tentará proporcionar um melhor entendimento 

sobre o papel dessas novas identidades e expressões culturais manifestadas pelos diversos 

grupos juvenis que freqüentam a escola na atualidade no intuito de tentar encontrar a 

riqueza tanto da cultura juvenil como da cultura escolar em processo de diálogo e interação.  

Para tanto, procuraremos entender como esses alunos utilizando-se de pequenas 

aberturas dentro da estrutura escolar obtiveram uma certa “notoriedade” ao se apropriarem 

de outras formas de expressão cultural que pudessem ser utilizadas como veículo para as 

suas propostas de intervenção no ambiente social no qual viviam.  

Entender tais processos trazendo-os para a luz do debate e da reflexão acadêmica 

pressupõe um olhar sobre as diversas maneiras utilizadas pelos jovens para promoverem as 

suas interações com seus os seus semelhantes. Para isso é preciso considerar que tais 

expressões juvenis têm à sua maneira uma leitura particular e específica e que, mesmo 

quando produzidas na dimensão da cultura local, não deixam de demonstrar o registro que 

fazem sobre “tudo o mais” que ocorre na nossa sociedade. 

 Parte da sociedade analisa a juventude com uma certa “mentalidade tecnocrática”, 

relacionando os jovens apenas com as demandas do desenvolvimento econômico. Mas a 
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vida concreta de muitos jovens revela um dia-a-dia no qual muitos conseguem ultrapassar, 

a seu modo, as expectativas que tomam o jovem apenas como futuro trabalhador ou futuro 

desempregado. Para além do que as estatísticas demonstram os jovens conseguem 

promover muitas intervenções na paisagem social cotidiana. 

  Nesse sentido começaremos discutindo como a juventude e a escola têm sido 

estudadas por alguns autores, tentando dessa maneira entender e contribuir para o 

enriquecimento da temática e do objeto em questão.                                                                                            

Dentre os autores (as) escolhidos destacaremos, sobretudo, aqueles que observaram 

as múltiplas e complexas relações que se estabeleceram e continuam sendo estabelecidas 

entre a juventude, suas manifestações culturais e contraculturais, a escola e a sociedade. 

As referências teóricas de alguns autores mesmo aquelas que ainda estão presas a 

estereótipos anacrônicos um tanto que distantes do momento atual, muitas delas presas 

ainda ao padrão “jovem 1968” ou “jovem guerrilheiro”, podem ser utilizadas como ponto 

de partida, mas precisam ser revistas e até mesmo postas em cheque. 

É por isso que “ainda” comparecem autores como Karl Mannheim e Marialice M. 

Foracchi ambos referências básicas da sociologia clássica e mesmo que nos forneçam uma 

análise um tanto que fora de nosso tempo não perdem a sua importância devido as suas 

contribuições no que diz respeito ao estudo da juventude em um determinado momento 

histórico.  Além desses autores podemos citar também outros (as) mais atuais dentre eles 

(as) Marilia Spósito, Helena Wendel Abramo, Angelina Peralva, Micael Herschmann, 

Carlos Antonio Giovinazzo Júnior, Luís Antonio Groppo, dentre alguns outros mais 

específicos na área das ciências sociais e da educação e que de uma forma mais 

aprofundada estão discutindo a questão juvenil na nossa sociedade contemporânea, ao lado 

da extraordinária renovação analítica que autores como Barbero, Margulis, Urresti, 

Valenzuela e Pérez Islãs têm proporcionado. 

 No devido momento, os próprios fanzines aparecerão no corpo da análise de modo a 

convidar o leitor a “mergulhar” nas suas formas e conteúdos. 

Visto que são escassos registros na literatura sobre a produção de fanzines por 

alunos de escola pública, o presente trabalho teve por objetivo estudar o surgimento desse 

material em uma escola estadual no município de Francisco Morato no período de 2002 a 

2003.  
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 O objeto da presente pesquisa demandou o aprofundamento sobre as estratégias 

utilizadas na confecção e circulação desses fanzines no ambiente escolar eleito e a 

elucidação de como esse material foi utilizado pelos alunos, no intuito de entendermos a 

relação escola-aluno-fanzine e cultura juvenil. 

Além disso, abordamos a realidade social de seus produtores objetivando 

contextualizar suas especificidades. 

A identificação da utilização do fanzine na escola pública como material de 

expressão cultural dos alunos resultou das minhas observações como professor entre os 

anos de 2001 e 2002 na E.E. Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento, local onde o 

estudo coletou dados empíricos. 

Na escola em questão, um grupo de 14 alunos começou a confeccionar e a fazer 

circular na escola e fora dela quatro fanzines denominados, “Freada Brusca”, 

“Pensamentos do esquecimento e Esquecimento do pensamento”, “Fragmentos” e “Cara e 

Coragem”, sendo que o último foi produzido por alunos do Ensino Fundamental que foram 

influenciados pelos alunos do Ensino Médio envolvidos na confecção dos primeiros 

fanzines.  

O primeiro fanzine “Pensamento do esquecimento e Esquecimento do pensamento” 

foi o que deu combustível aos outros que foram produzidos. O grupo que produzia esse 

fanzine começou a ter destaque entre os alunos, que expressavam um singular respeito pela 

forma como os alunos fanzineiros manifestavam suas idéias. A partir dessa admiração 

observou-se que o fanzine conseguiu unir “tribos aparentemente opostas”, tais como, 

rappers, roqueiros, punks, skatistas, dentre outros. 

Esses fanzines tinham como temática principal uma crítica à escola em que seus 

autores estudavam, relacionadas principalmente ao modo como eram tratados por alguns 

professores, além de expressarem também suas expectativas em relação a si mesmos e ao 

meio em que viviam. Apesar das críticas em relação à escola os alunos não tinham por esta 

uma aversão, visto que, para um dos fanzineiros a escola “é o único lugar onde nós 

encontramos espaço para conversar e organizar atividades com nossos amigos”. 

Um outro fato significativo e que pude perceber é que esses alunos apresentavam 

uma notável habilidade para organizar os seus eventos devido a sua facilidade de se 

comunicarem com os outros alunos da escola. No que se refere às críticas tecidas sobre a 
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escola e ao grupo que a administrava, os alunos constantemente queixavam-se “que a os 

administradores não davam espaço para que estes expressassem as suas idéias e que alguns 

dos professores viviam repetindo frases que os desestimulavam”, tais como “Eu já tenho 

diploma e não preciso aprender mais nada, agora vocês além de morarem neste bairro, 

ainda não querem nem estudar”.  

Segundo um dos alunos, muitos professores insistiam em pressioná-los com as 

imagens distorcidas sobre do “mercado de trabalho”, lembrando que tudo isto acontecia 

antes destes começarem a fazer os fanzines. O que também foi interessante observar é que 

após a circulação dos fanzines na escola estes alunos passaram a ser vistos de outra forma. 

Pude perceber também que, dentro da escola escolhida para a investigação, os 

fanzines começaram a ser produzidos com um apoio muito restrito do grupo de professores 

e até mesmo da direção que resistiu a dar atenção e apoio. Essa resistência foi maior no 

começo do trabalho feito pelos alunos, pois estes ainda não eram reconhecidos como 

fanzineiros ou praticantes de uma intervenção cultural, mas sim como “críticos, chatos e 

mal educados” nas falas de alguns professores e da direção. 

Com o passar do tempo, quando os frutos desse trabalho começaram a surgir, 

verificou-se um apoio significativo de professores e de outros membros (além da diretora) 

que passaram a apoiar idéia e a produção dos fanzines.  

A cessão da sala de informática para a digitação dos textos e poesias que iriam 

compor o fanzine e a obtenção da sala de leitura (mesmo fora do horário de aula) foram 

algumas das conquistas dos fanzineiros dentro da E. E Padre Luiz Sérgio Pacheco do 

Nascimento. 

Se nos propusemos a discutir o processo de produção do fanzine no ambiente 

escolar, com o objetivo de elucidar seu papel como veículo de expressão e construção de 

identidades, foi porque estávamos convencidos de que seria possível acrescentar mais uma 

contribuição para a compreensão das relações sociais, culturais e políticas da juventude na 

atualidade, reiterando sempre que a nossa opção por estudar a juventude habitante da 

periferia de São Paulo deveu-se a esta ser a grande maioria que está inserida no cotidiano 

escolar de uma grande metrópole. 
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 Local de estudo e sujeitos 

 

O local do estudo escolhido para esta pesquisa foi a Escola Estadual Padre Luiz 

Sérgio Pacheco do Nascimento localizada no Bairro Jardim Alegria no município de 

Francisco Morato. Para uma breve localização e entendimento, este município segundo 

dados do Jornal Folha de São Paulo publicados no Caderno Cotidiano do dia 11 de Maio de 

2003, “é uma grande e esquecida cidade dormitório, além de pobre, situada a noroeste da 

cidade São Paulo”. 

Outro fator que nos chamou a atenção, ainda segundo os dados da reportagem, é o 

de que esta cidade não pertence aos grandes eixos de pobreza sendo, então, mais do que 

isso, ou seja, um bolsão de miséria formado em razão da ferrovia, que deu “acesso fácil” a 

terrenos extremamente baratos e fáceis de serem obtidos através de trocas e que devido a 

esses fatores, teve um crescimento de 60% em menos de 10 anos chegando a somar um 

montante de 135 mil habitantes só entre os anos de 1991 e 2000. 

Na atualidade segundo dados do IBGE a população estimada para o ano de 2003 era 

de 149.096 habitantes, o que é um crescimento considerável em um tão curto intervalo de 

tempo, numa área territorial de apenas 49, 16Km2. 

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), a 

origem de Francisco Morato está intimamente ligada ao antigo povoado de Belém, onde 

ficava a sede da Companhia Fazenda Belém que era associada a São Paulo Railway. Mas 

enquanto povoado, o seu crescimento a partir da segunda metade do século XlX se deve 

principalmente  ao desenvolvimento das transações realizadas através da Estrada de Ferro 

Santos-Jundiaí. 

Este povoado serviu também de acampamento para os operários que trabalhavam 

nos túneis, além de servir também como fornecedor de madeira para alimentar as 

locomotivas que faziam o transporte de café e de outros produtos de cidades do interior 

entre como Atibaia, Jundiaí, Bragança Paulista e do Estado de Minas Gerais. 

Com a encampação da ferrovia naquela época pelo governo federal a Companhia 

Fazenda Belém foi loteada e o antigo povoado tornou-se distrito do município de Franco da 

Rocha e recebeu o nome de Francisco Morato, mas apesar de toda esta conjuntura, a sua 
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emancipação na condição de município autônomo só iria ocorrer anos mais tarde, no dia 28 

de Fevereiro de 1964.  (Fonte – SEADE, 2004).  

Esse “passado glorioso”, segundo as autoridades locais, hoje já não traz 

contentamento se formos andar pelos inúmeros bairros do município. É nas ruas dos bairros 

que se percebe o resultado de uma urbanização desordenada, que entre os morros e vilas 

abandona significativas parcelas dos jovens adolescentes os quais, em grande parte são 

produtos de uma organização familiar muito frágil e carente. 

Dayrell (2002), aponta nesse sentido que a situação de “exclusão” de uma grande 

parte dos jovens brasileiros se vê cada vez mais agravada devido ao encolhimento do 

Estado no que se refere à ação social na esfera pública, pois esta já não oferece soluções por 

meio de suas políticas para a contemplação das necessidades da juventude da periferia. 

Para além da falta de políticas públicas para a juventude pobre, os adolescentes se 

defrontam com a falta de acesso aos bens culturais, sendo que esse acesso em grande parte 

é dificultado pela faltas de dinheiro para uma simples condução até os centros urbanos. 

Nesse sentido, a escola em questão por estar localizada em um bairro de extrema 

periferia e por ser a única num raio de mais de 5 km, possui peculiaridades importantes de 

serem analisadas, uma delas é a de reunir em um único espaço jovens provindos de muitos 

outros bairros do município moratense, sendo que esta diariamente serve em grande parte 

como local de lazer. 

 Pude perceber ainda em relação a esta escola que mesmo antes da implantação de 

programas assistenciais e de contenção como, por exemplo, o Programa Escola da Família, 

esta já era utilizada como espaço de socialização não só dos alunos que dela faziam parte, 

mas de outros grupos da própria comunidade. 

A escola na qual a pesquisa foi realizada é uma das únicas dos arredores e na época 

em que estive lecionando nela, a mesma possuía um número aproximado de 2.3000 alunos 

que eram divididos em quatro períodos: matutino, vespertino, intermediário e noturno, 

sendo que, o período noturno era considerado o período mais crítico segundo seus 

professores, coordenadores, direção e até mesmo os próprios alunos. 

 Os sujeitos do nosso estudo constituem um grupo de 15 alunos jovens adolescentes, 

sendo 11 estudantes do Ensino Médio (nove garotos e três garotas) e três garotos do Ensino 

 17



Fundamental todos eles com idades entre 14 e 23 anos muitos deles ainda moradores do 

bairro Jardim Alegria e de suas adjacências. 

Estes alunos freqüentavam o Ensino Fundamental no período intermediário (3) e o 

Ensino Médio no período noturno (11) entre no ano de 2002 e foi a partir de “suas 

propostas e idéias que os mesmos começaram a confeccionar o fanzine na escola”. 

Pretendeu-se estudar principalmente o Ensino Médio e os jovens adolescentes, 

tendo em vista a perspectiva de que estes alunos por serem de uma escola pública de 

periferia e estarem segundo Giovinazzo (2003), em um momento decisivo de sua formação 

são alvos de cobranças e pressões sociais para que se definam em relação ao futuro. 

No intuito de investigar se a prática do fanzine dentro do ambiente escolar 

promoveu mudanças na visão dos alunos em relação à escola e nas relações dos alunos com 

os professores, à leitura e à escrita e para entender as técnicas envolvidas no processo de 

confecção e circulação desse material optamos pela entrevista com quatro alunos 

envolvidos entrevistas com quatro personagens envolvidos nessa trama. 

A entrevista feita com apenas quatro dos alunos envolvidos na confecção dos 

fanzines foi devido a fator tempo e também que houve entre eles uma dispersão, pois no 

período da confecção dos fanzines o que unia todo o grupo era sobretudo o “estar na 

escola”. Além desses fatores apenas esses ex-alunos ainda mantêm entre si uma forte 

relação de convívio e pertença. No mais em relação a entrevista foram preservadas as falas 

dos entrevistados procurando dessa maneira situá-los em seu contexto  e através de tal 

procedimento deixar que suas expressões sejam aqui preservadas. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1- Juventude como categoria social 

 

A juventude começa a ser percebida como um importante segmento social a partir 

de estudos clássicos das ciências sociais em meados do século XIX, mesmo que muitos 

autores na época a encarassem como um “problema a ser resolvido”, problema este que 

aumenta devido ao rápido processo de urbanização resultante da segunda fase da Revolução 

Industrial. 

 Além disso, o crescimento populacional traz para o cenário urbano uma massa de 

jovens que já não eram mais filhos dos camponeses miseráveis, mas filhos dos proletários 

ex-camponeses e devido a isso precisavam ser encarados dentro de uma nova visão que 

privilegiasse a regulação e organização do novo espaço urbano que surgia rapidamente na 

Europa industrializada. Podemos aqui concluir com Barbero (1995) que, antes, os pobres só 

excepcionalmente eram jovens e seu mundo se passava sem transição da infância para a 

cultura do trabalho.   

Para Groppo (2000), foi a nova formatação das instituições modernas entre os 

séculos XlX e XX como a escola, o Estado, as ciências jurídicas  e o mundo do trabalho 

industrial e assalariado que deu origem e as bases para o reconhecimento das faixas etárias 

e para a institucionalização do curso natural da vida  das pessoas. 

Uma dessas instituições que começou a tomar espaço na organização social 

moderna foram os colégios que ajudaram a “esticar o período de ser criança” o que para 

Ariés (1981), já no, 

 
século XIII, eram asilos para estudantes pobres, fundados por doadores. Os bolsistas viviam 

em comunidades, segundo estatutos que se inspiravam em regras monásticas. Não se 

ensinava nos colégios. A partir do século XV, essas pequenas comunidades democráticas 

tornaram-se institutos de ensino, em que uma população numerosa ( e não mais os bolsistas 

da fundação entre os quais figuravam alguns administradores e professores) foi submetida a 

uma hierarquia autoritária e passou a ser ensinada no local. O estabelecimento definitivo de 

uma regra de disciplina completou a evolução que conduziu da escola medieval, simples de 

sala de aula, ao colégio moderno, instituição complexa, não apenas, mas de vigilância e 

enquadramento (Ariés, 1981, p. 110). 
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O sentimento de idade e de infância segundo Ariés (1981), está intrinsecamente 

relacionado à evolução da instituição escolar, pois foi essa evolução que deu um novo 

significado a estas novas gerações que estavam agora sendo percebidas, pois segundo o 

autor, no início era aceita como natural a mistura das idades entre crianças e adolescentes. 

É o atual contexto, porém, que torna mais complexo analisar a juventude e as 

culturas juvenis porque com a universalização do acesso à escola, em países como o Brasil, 

não é mais suficiente encontrar pessoas com uma determinada idade dentro de uma 

instituição que historicamente colaborou com a “demarcação do direito à uma fase da 

vida”. É necessário ir mais além e perceber que “juventude” é um código que se inscreve e 

se decifra muito mais nos detalhes do que no usufruto das instituições. 

Nesse sentido, por exemplo, não podemos falar de juventude sem indicar que esse é 

um conceito que se expressa também através do plano corporal. Em alguns momentos é 

possível afirmar que predomina no jogo de imagens que a sociedade tem jogado a 

idealização do corpo jovem em detrimento da idade de ser jovem. 

 Margulis e Urresti indicam que: 

 
o corpo por ser também um território de inscrição de diferenças sociais é a manifestação 

mais evidente e também mais enganosa para aproximar-se da compreensão dos fenômenos 

relacionados a juventude. O corpo entendido num sentido amplo, com suas disposições 

habituais, suas posturas e gestos, seu volume, sua forma, suas reações espontâneas ou a 

indumentária com a qual se veste é um dos  primeiros planos de interação social. Trata-se de 

uma mensagem muda que fatalmente se antepõe a qualquer outra. É uma portadora de 

sentido que mediatiza determinações sociais amplas e diferentes. O corpo esse intrincado 

complexo de estruturas vitais e sociais quando percebido como aspecto físico, é submetido à 

operação habitual que o reduz à imagem e um dos riscos envolvidos nessa  decodificação do 

corpo  consiste na  confusão da juventude com jovialidade; do jovem com o juvenil. (...) 

Além disso, é certo que se pode ser juvenil sem ser jovem, mas não é verdadeiro que se 

pode ser jovem se não se ostenta os signos exteriores da juvenilidade (Margulis e Urresti, 

1995, p.p.09-10). 

 

O corpo também tem sido entendido dentro de uma perspectiva de naturalização do 

curso de vida não só pelo senso comum, reduzindo também a dimensão corporal da pessoa 

à idéia de transição.  
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A idéia de transição segue uma ótica social que impõe aos mais jovens que esses 

devem caminhar sempre para uma possível e necessária integração na sociedade regida 

pelas normas e condutas sociais que sejam compatíveis ao mundo adulto. 

Na ótica dos que defendem a transição e a naturalização, os jovens devem estar 

aptos a assumir papéis sociais e dar continuidade ao “curso natural da vida” (Groppo, 2000, 

p. 20). Podemos, nesse sentido, levantar a questão de que para a sociedade em geral o 

jovem quase sempre é visto com o herdeiro oficial do sistema. Não podemos negar é claro 

que muitos jovens cumprem esse papel. 

Um dos graves problemas é que esse papel construído na atualidade principalmente 

pela publicidade tende a se espalhar para todas as classes sociais, pois para Margulis e 

Urresti: 

 
a publicidade tornou-se na atualidade parte do meio cultural em que todos nós estamos 

inseridos e é usual notar a presença reiterada de certo modelo de jovem construído segundo 

a retórica do mercado, facilmente identificável com um padrão estético da classe dominante 

e ligado com os significantes do consumo, pois fabrica-se um jovem que sempre se parece e 

age  como  os notáveis” (...) Além do mais a figura construída do jovem sucessor é uma 

ferramenta de doutrinamento; um modelo de normatização e controle social, já que esse é 

politicamente antiestatista e defensor dos direitos da família (Margulis e Urresti, p.p17-18).  

 

 

 Tal fabricação de apenas “um” segmento juvenil e a sua naturalização com modelo 

único para todos os jovens segundo Groppo (2000), precisa ser desmistificada. Para o autor 

a disseminação do modelo dificulta perceber que os grupos juvenis e outros demais grupos 

de idade não são “espécies em evolução”, mas sim parte de um processo histórico, de raiz 

sócio-cultural fundamentada e marcada pelos processos de modernização e principalmente 

pela configuração da nossa sociedade contemporânea. 

A organização da família como a entendemos hoje, também tem contribuído 

diretamente para uma nova concepção de juventude na modernidade dos grandes centros 

urbanos. Na atualidade muitos dos jovens não são apenas espectadores e já nãomais 

aceitam em muitos casos serem os portadores do futuro, pois intervem radicalmente através 

da arte e da estética tribal na face cinzenta das megalópoles. 
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Segundo Costa: 

 
Na forma como a família se organiza e estrutura, alterações no processo de transmissão de 

normas, valores, processos de socialização e construção da identidade, acesso diferenciado 

ao consumo de bens e serviços com novas exigências que passaram a se materializar no 

processo educacional, entre outras, acabaram por tornar a passagem da infância para a vida 

adulta difícil e repleta de contradições e conflitos (Costa, 2000, p.94). 

 

Não poucas vezes os jovens foram representados como devir de uma nova 

sociedade e tratados como esperança e a força de trabalho da sociedade que fazia parte do 

imaginário e da ciência idealizada. Isso aparece repetidas vezes nas várias formas de 

pensamento socialista dos séculos XIX e XX. 

Em outra direção, podemos observar que para Mannheim (1967), a função 

especifica da juventude é a de ser um agente revitalizante, uma espécie de reserva que só 

deve ser posta em evidência quando houver a necessidade de um novo processo de 

revitalização da sociedade, seja para o ajustamento às circunstâncias em rápidas mudanças 

ou a outras totalmente novas. 

Para confirmar a sua idéia de “geração”, Mannheim (1967) afirma que as funções 

biológicas e sociais pelas quais passam a juventude, como o crescimento, a experiência, o 

treinamento e a educação, devem ser transformadas em processos de integração e 

coordenação, pois sentimento, emoção e pensamento só podem tornar-se socialmente 

significativos se forem todos devidamente integrados para a “boa continuidade da estrutura 

social já implantada pelas regras sociais”. 

É constante a recorrência à imagem da juventude necessária para a transformação 

das relações de produção, das relações sociais e também para o bom funcionamento da 

estrutura da sociedade como um todo, seja ela qual for. 

 Não podemos esquecer que essa visão de “bom funcionamento” é quase sempre 

ditada pelo mundo adulto e por suas suposições a respeito do que é, e do que deve ser a 

juventude em suas manifestações individuais e ou coletivas na nossa sociedade industrial. 

Essas análises, por serem expressões de um outro momento histórico não condizem 

mais com algumas das atuais leituras da temática juvenil, no entanto ainda são importantes 
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para a compreensão dos debates sobre o papel dos jovens sucessivamente instalados na 

nossa sociedade contemporânea e abrangendo diversas áreas do conhecimento científico.  

Tanto na tradição marxista quanto na tradição mannheimiana podemos perceber a 

força de uma idéia de “geração” na qual os jovens são vistos como parte potencial das 

gerações vindouras que continuarão a produção, ou o progresso, ou a luta de classes ou a 

organização social. Para que se possa estabelecer um contraste convém notar a idéia de 

Margulis e Urresti: 

 
a geração é uma dimensão transcendente para o exame da condição da juventude e atravessa 

a diferenciação social. Poderíamos pensar, considerando-se toda a população, numa 

conjunção vertical que agrupa com critérios sócio-econômicos e numa conjunção horizontal 

que agrupa termos geracionais. É fato afirmar que geração e classe são modalidades 

diferentes de adesão, mobilidade e permanência. As gerações envelhecem, mudam de status 

com o mero transcorrer do tempo mas subsistem, quando possível, os vínculos de 

solidariedade e afinidade tipicamente geracionais. A classe, por sua vez, tem outras 

modalidades de continuidade independentemente da idade. A classe introduz um mecanismo 

de continuidade que de certa forma torna possível arriscar a predizer a tendência na 

trajetória social de seus integrantes. Quando se diz que se pertence a uma outra geração isso 

aciona códigos culturais diferentes, que orientam gostos específicos, diferentes percepções e 

diferentes modos de apreciar o ao redor que desemboca num mundo simbólico distinto 

(Margulis e Urresti 1995, p.07).  

 

  

 Para além da idéia de classe e geração Camacho (2000), argumenta que as 

concepções sobre infância são tardias e, por isso, são produtos de uma construção cultural e 

social. Ela afirma ainda que a idéia e até uma nova preocupação com a juventude relativa 

ao seu período de vida data do século XVIII, mas estudos mais aprofundados e específicos 

sobre esta condição vão surgir apenas no final do século XIX. Citando Spósito, afirma ela 

que a apreensão social sobre o tema “jovens” tem mudado de acordo com o momento 

histórico, cultural, social e econômico (Spósito, 1994 apud Camacho, 2000).  

Neste sentido Camacho argumenta que o mais importante é entender que o processo 

histórico acaba por indicar que não existe uma juventude única e que as juventudes se 

diferenciam e muito ao longo do processo histórico, do tempo e da classe social em que 

estão inseridas. Conclui a autora que existe uma diferenciação social enorme que pode 
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acarretar desigualdades em termos de riqueza, de oportunidades, de experiências e de 

empregos e o que existe são histórias de diversos segmentos da juventude em momentos 

históricos muito distintos uns dos outros. Para tanto é preciso entender a juventude dentro 

de seu tempo, do seu espaço social e de suas práticas nas sociedades contemporâneas, 

relacionando as práticas que ocorrem dentro e fora do espaço escola. 

Outros autores também conseguem diferenciar a juventude, pois para eles não existe 

uma só juventude, mas sim várias e que são em nossa sociedade atravessadas por situações 

e condições espaciais concretas (Cubides et all 1995, p.p X-XI). 

Giovinazzo (2003) levanta a discussão de que é necessário perceber que na forma 

como a sociedade se organiza predomina a idéia de que existe uma função a qual todos 

devem assimilar e que esta recai principalmente sobre a juventude. Argumenta ele que esta 

função social impingida sobre os segmentos juvenis não é discutida com os jovens quando 

esses adentram a escola.  

Afirma ainda Giovinazzo que esses direcionamentos em que são inseridos os jovens 

trazem consigo um enquadramento ideológico que tem como principal meta preparar as 

novas gerações para a inserção no mundo dos adultos, mundo este que para o autor 

funciona como expressão da mentalidade da sociedade industrial e é quase sinônimo do 

mundo do trabalho e da reprodução do capital. 

A finalidade e a permanência destas idealizações que são calcadas nas práticas 

sociais existentes possuem para Giovinazzo o intuito de preservação e perpetuação da 

ordem social estabelecida. Tal ordem fundamenta-se também no pressuposto de que é 

preciso aperfeiçoá-la estruturalmente para que seus problemas sejam “rapidamente” 

resolvidos. Neste sentido caberia à escola o complicado trabalho de construir o 

aperfeiçoamento das condutas sociais da juventude conduzindo-a ao ajustamento. 

Por outro lado, Groppo nos esclarece que uma questão bastante incômoda, mas, ao 

mesmo tempo valiosa como contribuição ao estudo das vivências sociais dos jovens, está na 

possibilidade de: 

 
podermos acompanhar as metamorfoses dos significados e vivências sociais da juventude 

[como] um recurso iluminador para entender as metamorfoses da própria modernidade em 

diversos aspectos, como a arte-cultura, o lazer, o mercado de consumo, as relações 

cotidianas a política não-institucional etc ( Groppo, 2000, p.12). 
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 Groppo afirma também que é preciso reconhecer que a nossa sociedade não pode 

ser vista apenas como a constituição simples e única de uma estrutura de classes. 

Características próprias da formação estrutural e simbólica da sociedade não podem ser 

ignoradas em nome de uma racionalização geral capaz de dar conta de todos os múltiplos 

processos que envolvem as juventudes.  

Para além dessas análises existem outras perspectivas que apontam também para a 

formação entre os jovens de uma “comunidade emocional” e que segundo Mafesoli (1987), 

podem ser entendidas nos inúmeros exemplos da nossa vida cotidiana e que ilustram a 

enorme ambivalência emocional que emana do desenvolvimento tribal. Tal 

desenvolvimento que podemos chamar também de tribalismo na visão do autor é uma 

expressão viva que já está arraigada no contexto urbano e faz parte de um espetáculo 

permanente nas paisagens das grandes megalópoles. 

 

1.2 - A construção recente da juventude 

 

 No que se refere à construção da juventude, Ianni (1968) já apontava que em relação 

ao Brasil grande parte dos estudos em relação à juventude a partir dos anos 60 tinham como 

referência fundamental os jovens da classe média, estes engajados no movimento estudantil 

cujos questionamentos relativos à cultura e à política acabaram dando relevância aos 

mesmos como principais atores sociais, já que somente esse perfil de jovem tinha voz e 

participação em grande parte dos movimentos sociais e estudantis da época. 

Podemos perceber a partir dessa afirmação de Ianni que uma significativa parcela do 

que foi considerada “a juventude brasileira” em certo período (neste caso os anos 60) está 

ligada à participação política de alguns jovens de classe média em movimentos sociais, 

dentre eles o estudantil. 

 Foracchi (1972), que também se tornou uma referência no campo dos estudos sobre 

a juventude, seria preciso ter em mente que por terem uma situação econômica e intelectual 

privilegiada os estudantes das classes altas e em especial aqueles seguem as carreiras 

ligadas às humanidades são mais facilmente recrutados como os contestadores e críticos da 

organização social em que estão inseridos.  
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 Ambos autores fazem uma análise de um determinado tempo histórico onde o olhar 

sobre a juventude estava atrelado principalmente ao modelo do jovem ativista político 

ligado a grupos de esquerda e que se encaixava dentro de um perfil simbólico do “jovem 

68”. Já para outra autora a condição da juventude depende também de uma diversidade de 

transformações nas relações sociais em que jovens e adultos estão inseridos, para 

exemplificar Costa, cita que foi devido ao processo de urbanização e de transformação 

pelos quais o Brasil passou a partir dos anos 50 aliada à: 

 
consolidação da sociedade de massas no interior de nossas fronteira que ocorreu a 

diversificação dos padrões de consumo, lazer e a formação econômica e cultural  de uma 

elite e de  uma classe média urbanas afinadas com os novos rumos e exigências da economia 

mundial (Costa, 2000, p. 96). 

 

Para Costa essa transformação nos padrões de consumo das novas categorias sociais 

urbanas produziu na contramão um acirramento de novos processos de desigualdade e 

marginalização social de alguns segmentos sociais, para ela esta marginalização pode ser 

vista em uma boa parte da juventude que “naturalmente” fez tais discrepâncias virem a tona 

a partir de suas ações no cotidiano de algumas cidades brasileiras. 

A urbanização nesse sentido produz diversidades de comportamentos e de posturas 

culturais e políticas entre os jovens que intensificam nossa percepção de multiplicidade à 

medida que cada ação comprova a inexistência de uma única juventude. Nas cidades 

modernas as juventudes são múltiplas (Margulis e Urresti 1995, p.3). 

A multiplicidade de juventudes no contexto urbano das cidades está ligada também 

ao sentimento de pertença, de proximidade, pois muitos jovens vivem o cotidiano do bairro, 

da escola e da vizinhança procurando em muitos casos dar sentido a esse cotidiano através 

de suas gangues, tribos, turmas etc. Toda essa mobilização traz consigo sentimentos muitas 

vezes passageiros e em grande parte não possuem nenhuma proposta que não seja o estar 

junto, próximos e pertencentes ao seu grupo, gangue ou tribo. 

Alguns autores mais contemporâneos defendem que o conceito de juventude não 

deve ser discutido apenas em relação a um grupo seleto (como o estudantil, por exemplo), 

pois para eles este conceito é complexo, irredutível a uma definição estável, de grupo, 
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concreto e ou determinante, visto que está sujeito a especificidades locais, culturais, sociais 

e temporais além de que para cada situação existe um caráter limítrofe. 

Costa (2000) aponta para a necessidade de notar que a existência de trajetórias 

juvenis muitas vezes depende de sua origem seja de classe, sexo e etnia, pois isto diferencia 

o modo como são dadas e feitas estas trajetórias no interior de uma especifica conjuntura 

social.  

 Margulis e Urresti argumentam que a condição da juventude indica, na sociedade 

atual: 

 
uma maneira particular de estar na vida: potencialidades, aspirações, requisitos, 

modalidades éticas e estéticas, linguagens. A juventude, como etapa da vida aparece 

particularmente diferenciada na sociedade ocidental somente em épocas recentes; a partir 

dos séculos XVIII e XIX começa ser considerada como categoria social que goza de certos 

privilégios, de um período de permissividade que está entre a maturidade biológica e a 

maturidade social. Está “moratória” é um privilégio de certos jovens aqueles que pertencem 

a setores sociais relativamente acomodados, que podem dedicar um período de tempo ao 

estudo cada vez mais prolongado, postergando exigências vinculadas com um ingresso 

pleno na maturidade social: formar um lar, trabalhar ter filhos. Moratória social é um 

conceito fundamental para entender a diversificação econômica relacionada à juventude 

(Margulis e Urresti, 1995, p.04). 

 

  Sobre o conceito de juventude Herschmann (2000), afirma que este é carregado de 

evocações e de significados que podem conduzir a um labirinto de entendimentos caso não 

sejam considerados fatores tais como a heterogeneidade social, a diversidade das 

modalidades culturais, as questões relacionadas a identidades de grupo e até mesmo as 

preferências políticas nas quais muitos jovens adolescentes estão colocando em prática na 

nossa sociedade contemporânea.  

Para Margulis e Urestti (1995), a juventude deve ser compreendida também como 

uma particular decorrência da geografia temporal, como uma nacionalidade estranha em 

termos de duração, que convive com outras nações temporais sob a mesma jurisdição, a 

mesma soberania, nesse caso o tempo presente. 

 Sobre os muitos conceitos de juventude Araújo (2001), argumenta que para um 

significativo entendimento da identidade do jovem adolescente é necessário considerar que 
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tal identidade atua neste indivíduo como um conjunto de imagens, representações e 

conceitos de si que são criados exteriormente pela sociedade em que esses estão inseridos.  

Para além desses significados não é possível analisar os jovens senão levarmos 

também em consideração questões relacionadas ao desgaste corporal dos setores mais 

pobres da juventude e que para Margulis e Urestti: 

 
se é certo que a intensidade do desgaste corporal varia segundo o setor social. Ele é 

estilização nos setores médios e altos. A juventude é algo que deve ser rastreado com a 

imagem dominante com a qual costuma ser identificada. Essa imagem se constrói com 

atributos estéticos das classes dominantes com o que se opera uma expropriação simbólica 

sobre os demais setores da sociedade (Margulis e Urresti, 1995, p.11). 

  

No entanto saindo do plano corporal Spósito (1999), argumenta que também e 

importante observar a existência de uma significativa e recente adesão juvenil a variadas 

formas de participação pública no campo cultural, campo este, que de uma forma notável 

consegue sensibilizar grupos em torno de expressões marcantes como, a música, teatro e 

outras atividades relacionadas às práticas e atitudes de expressão cultural. 

Essas práticas ganham maior relevância na exata medida em que são manifestas em 

um processo muito recente de estreitamento das possibilidades de inserção no mundo do 

trabalho e na crise quase que total das formas tradicionais de participação política na nossa 

sociedade contemporânea, dentre elas a autora aponta principalmente para os partidos 

políticos e o disperso movimento estudantil atual.  

Temos em relação à juventude ainda alguns abismos: barreiras cognitivas, distâncias 

culturais, diferenciação no modo de perceber o mundo. Tais desencontros permitem pensar 

numa espécie de multiculturalismo temporal, baseado no fato de que os jovens são nativos 

do presente e que as gerações convivem muitas vezes em tempos diferentes, mas 

coexistentes (Margulis e Urresti 1995, p. 04). 

Para alguns autores como Spósito, os tradicionais espaços educativos como a escola, 

por exemplo, devem ser repensados dentro de um quadro em que possam caminhar na 

direção de uma proposta cultural mais ampla, vindo dessa maneira atingir os segmentos e 

agremiações juvenis de uma forma positiva para não perderem os seus relevantes e 

importantes significados dentro de nossa sociedade contemporânea (Spósito, op cit). 
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Arcos (2004), afirma que a escola é um espaço de socialização que reúne os jovens 

não só como uma instituição responsável pela sua educação formal, mas que também é um 

dos espaços para o estabelecimento de encontros, um local para a construção de amizades e 

principalmente formação de redes sociais muito importantes para a socialização dos jovens 

estudantes. 

Com base nessas análises podemos observar que jovens ao se organizarem em 

agremiações juvenis sejam elas dentro ou fora da escola, utilizam-se de linguagens cifradas 

e complexas, que possuidoras de uma codificação própria, e que refletem suas perspectivas 

em relação ao que podem vir a encontrar nas complexas relações sociais em que estão 

inseridos.  

Spósito (1999) ressalta a necessidade de admitir a existência de significativa 

diversidade de práticas culturais coletivas entre os jovens, e que ainda são pouco visíveis e 

escassamente investigados pelos pesquisadores da temática juvenil. Algumas manifestações 

mais antigas e que na atualidade são portadores de novos significados ainda pouco 

investigados, referem-se principalmente à circulação de informações entre os jovens através 

dos fanzines que constituem o objeto dessa investigação.  

 

1.3 – A juventude de periferia, “as imagens ameaçadoras” e a moratória social 

 

 Cada geração para Margulis e Urresti (1995), é portadora de uma sensibilidade 

distinta, de uma nova episteme, de diferentes recordações como expressão de experiências 

históricas particulares. Em sua grande parte a juventude voltou a ser prestigiosa no mercado 

de signos e aqueles que expressam juventude são os mais bem cotados. Sendo assim todas 

as tentativas em adquirir um modo de ser e estar como jovem independentemente de sua 

idade podem ser chamadas de “juvenilização”, pois adquirir juvenilidade tornou-se também 

atividade de mercado. Para concluir os autores afirmam que nem todos os jovens são 

juvenis. Nem todos possuem o corpo legítimo, o “look” juvenil, pois isso é um patrimônio 

de certos setores sociais que conseguem estar situados em um contexto onde a moratória 

social pode ser considerada e a moratória vital (mais tempo para viver como jovem) acaba 

sendo uma espécie de capital temporal dos que mais possuem privilégios econômicos. 
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 A moratória social não deve ser vista como privilégio de todos os segmentos 

juvenis, pois trata-se de uma possibilidade de postergar a idade do matrimônio e da 

procriação. O que permite relativizar a impressão que se dissemina que a precocidade da 

procriação seja uma demonstração só de imaturidade: pode ser também uma demonstração 

de impossibilidade de viver a moratória social (ibidem p.5). 

  Nessa ótica a juventude seria um lapso de tempo de mediação entre a maturidade 

física e a maturidade social e se apresentaria como característica plena de apenas uma parte 

da sociedade, ou seja, aquela que pode postergar o convívio com responsabilidades 

econômicas e familiares, mas o grande problema levantado por Margulis e Urresti, é que 

essa pequena parcela é transformada em “paradigma de juventude”.  

Se a moratória social contém um tempo livre socialmente legitimado, o tempo de 

ausência no trabalho, o tempo de desemprego e todos os outros tempos não podem ser 

confundidos com a moratória social porque não têm a legitimação necessária e, desde logo, 

são confundidos com tempos perigosos e podem conduzir a marginalidade, a delinqüência e 

ao desespero (Margulis e Urresti, 1995, p.6). 

 Embora não se detenha a explicitar as origens teóricas com as quais se identifica 

para usar a chave analítica do discurso, Abramo (1997), relata a existência de discursos que 

marginalizam os segmentos juvenis e que de uma maneira bem distinta reproduzem 

temores, visto que alguns segmentos, da sociedade a partir dos anos 90, passaram a 

perceber os jovens não por sua ação política ou cultural, mas sim por suas ações hedonistas 

e violentas. Esses temores são refletidos nas figuras de jovens infratores, gangues, meninos 

de rua, galeras, tribos e principalmente dos jovens em situação de risco que são para 

muitos, atualmente, as imagens mais ameaçadoras. 

No que se refere às chamadas “imagens ameaçadoras” Kowarick (2000) afirma que 

a caracterização de certas figuras sociais como ameaçadoras produz um discurso de 

ordenamento repressivo sendo este uma forma de controle social da vida privada das 

pessoas. O autor argumenta ainda que o mundo da desordem, potencialmente delinqüente, é 

jovem, de tez morena ou escura, mal vestida, de aparência subnutrida que não tem e não 

porta carteira de trabalho e mora nos cortiços das áreas centrais ou nas favelas das 

periferias, e que devido ao discurso da ordem acaba adquirindo uma imagem estereotipada 
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forjada, não só, mas principalmente, no imaginário social com o reforço permanente de 

grande parte dos meios de comunicação.  

Alguns estudos sobre a questão juvenil são muito importantes para o entendimento 

desse segmento social, mas muitos deles acabam estigmatizando parcelas consideráveis do 

todo juvenil e de alguns segmentos em particular.  Existem estudos que muitas vezes 

colocam os jovens e seus grupos (gangues e tribos) como indivíduos estão sempre no meio 

fio entre a violência e a anomia.  

Contudo em alguns casos o ganguismo e a tribalização parecem permear muitas das 

relações juvenis. Para ambas agremiações podemos perceber segundo Margulis&Urestti 

(1995), o processo de tribalização pode ser uma resistência à imagem do “legítimo, 

herdeiro imaginário do sistema”. 

As gangues ou as tribos podem, na atualidade, tanto serem incorporadas ao “look 

juvenil”1 como podem ser excluídas desse espaço,  principalmente se essas forem 

provenientes  das periferias urbanas. Nesse sentido então é que evitaremos prolongar a 

discussão sobre a relação entre juventude e violência, não desprezando é claro a sua devida 

e importante contribuição para as análises sobre a juventude na nossa sociedade. 

 

1.4 – Os jovens das periferias urbanas e a subcidadania 

 

Para Arpini (2003), é no universo da periferia que um grande número dos 

adolescentes vivem e constroem seus referenciais, buscando identificações nos modelos 

que estão à disposição e, ao mesmo tempo, procurando corresponder a essa demanda social 

que valoriza cada vez mais a individualidade, a competitividade e a posse de objetos 

materiais. A autora defende que em virtude de não poderem ter acesso aos objetos e aos 

bens culturais e materiais que constituem os parâmetros de felicidade e sucesso em nossa 

sociedade, esses sujeitos muitas vezes são identificados como aqueles que ocupam o lugar 

da ameaça, do mal estar, do perigo, e que colocam em risco o bom funcionamento social. 

As tribos são reações, conscientes ou não, à progressiva juvenilização dos setores 

médios e altos que não são alcançados e aparecem desvinculados da conflitividade social e 

                                                 
1 Para perceber essa afirmação basta assistirmos uma emissora como a MTV, onde em programas variados é 
possível observar que existe um “look” para cada tribo sejam rappers, punks, headbangers, surfistas e 
skatistas. 
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do aumento da pobreza, do desemprego e da exclusão social, (Margulis&Urestti, 1995, 

p.18). Algumas concepções ou visões do que são os jovens pobres parecem permanecer no 

imaginário policial de certos representantes do poder institucional militar. 

Nesse sentido Kowarick, cita a fala do Coronel Erasmo Dias no ano de 1976, ano 

em que esse estava no cargo de Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo 

disse o coronel que: 

  
é preciso distinguir marginais de cidadãos comuns e isso pode ser feito com o uso do bom 

senso, pois o bandidão tupiniquim, o nosso bandidão tem tipologia definida, está sempre 

abaixo da média, é subnutrido, mal vestido, subempregado, enfim tem psicossomática 

definida. A aparência geral dos bandidos é idêntica (Dias apud Kowarick 2000, p. 55). 

 

 Tal afirmação pronunciada no período da ditadura militar deixou seus ecos na 

mentalidade de alguns setores da sociedade brasileira e os seus reflexos estão presentes em 

quase todos os meios de comunicação quando estes voltam seus olhos para os segmentos 

juvenis que vivem nas grandes periferias urbanas. 

O olhar e a representação de certos segmentos juvenis por parte dos setores 

privilegiados e também por parte dos pobres em nossa sociedade, não poderia deixar de 

obter eco igual em alguns segmentos da produção acadêmica. De acordo com Barbero: 

 
se  juventude sociologicamente é vista como um fenômeno  relacionado aos desviados, aos 

rebeldes, aos delinqüentes o que se faz é criminalizar a figura social dos jovens.  A 

antropologia também, por sua vez, continua com uma visão da adolescência como espaço de 

ritos de passagem entre a infância e a vida adulta (Barbero, 1995, p.23). 

 

A periferia para Kowarick (2000) não é singular, mas sim plural, pois o que existem 

são periferias. Isso porque são milhares de Vilas e de Jardins extremamente desiguais. 

Algumas são mais consolidadas do ponto de vista urbanístico; outras são verdadeiros 

acampamentos destituídos de benfeitorias básicas. Mas, que no geral, apresenta-se com 

graves problemas de saneamento, transporte, serviços médicos e escolares, em zonas que 

predominam casas autoconstruídas em morros, zonas que abrigam populações pobres que 

gastam várias horas por dia no percurso entre a casa e o trabalho (Moura e Ultramari 1996).  
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A vulnerabilidade social nessas regiões causa seqüelas em grande parte de seus 

habitantes, sendo que os mais sofrem com esta vulnerabilidade são os jovens, uma vez que 

estão expostos a um mundo onde não há muitas opções para uma vida minimamente 

assistida. Nesse sentido, impera nas periferias todo o tipo de violência, a material, a física, a 

social e a simbólica. 

Abramovay (2002) afirma que a violência há algum tempo vem sendo concebida 

como um fenômeno que possuí várias faces e que por isso não atinge somente a integridade 

física (violência fatal), mas que também atinge diretamente a integridade psíquica, 

emocional e simbólica de uma grande parte dos grupos em quase todas as esferas e 

camadas da sociedade.  

Segundo Abramovay, dentre todas estas formas de violência que estamos 

submetidos, a violência simbólica é a mais terrível, já que é realizada sem que seja 

percebida, pois, está inserida em tramas e relações de poder que são tornadas naturais e que 

devido as suas significações subjetivas muitas vezes estão situadas em instâncias difíceis de 

serem compreendidas. 

 Sendo assim, os jovens inseridos contra a sua vontade dentro desse contexto de 

violência e subcidadania, acabam por fazer parte de uma situação que reforça a 

continuidade de um ciclo de pobreza. Esse ciclo, por ser muitas vezes quase que 

imperceptível (simbólico), vai se tornando cada vez mais difícil de ser rompido.  

O ciclo repetitivo em que é colocada a grande maioria dos jovens de periferia acaba 

conduzindo esses jovens a possuírem poucas expectativas em relação a si e ao mundo que 

os cercam. Pois muitos são arrastados pelo tráfico de drogas, pelas quadrilhas de 

assaltantes, pelo álcool ou drogas ilícitas, repetindo dessa forma algumas trajetórias muito 

próximas que são colocadas a uma parcela significativa desses jovens e também aos seus 

pais, irmãos ou amigos.  

Costa (2000), afirma que no Brasil cada vez mais podemos assistir como é feita a 

construção dos jovens provenientes dos setores marginalizados da população, onde uma 

grande parte ainda é vista como um provável delinqüente perigoso e necessita ser 

disciplinado e contido através de todos os métodos possíveis e as representações sobre a sua 

situação acabam virando “situação de risco” não para si, mas para os outros que estão 

próximo ou distantes de seu cotidiano. 
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 Sabemos que todas essas afirmações condizem com a realidade social de muitos 

jovens principalmente os que vivem nas periferias de São Paulo, mas como aponta Barbero 

(1995), é cada vez mais necessário romper com o ponto de vista dos “violentólogos’” que 

ao meu ver podem ser considerados como identificadores de possíveis problemas para tão 

desejado e sonhado futuro harmonioso das elites dominantes. 

 

1.5 - Juventude, escola e conflitos: construção de novas identidades. 

 

Grande parte dessas e muitas outras dificuldades, desde as mais concretas como a 

dificuldade de locomoção, ou aquelas que interditam viver uma “moratória social”, mesmo 

a quase impossibilidade de conhecer outros espaços de convivência social não impedem 

que os jovens de periferia consigam criar suas próprias formas de socialização, formas estas 

que acabam transitando de dentro para fora da escola e vice-versa. 

 A socialização da juventude no interior da escola muitas vezes é construída através 

das práticas culturais, símbolos e de mobilizações locais em prol de alguma situação que 

precisa ser vista por mais pessoas da escola e até mesmo da comunidade local. Tais práticas 

em muitos casos são produzidas pela instituição escolar e também mesmo pelos próprios 

alunos como os fanzines no caso da nossa pesquisa. 

Nesse sentido Arcos (2004), aponta para a sensível questão de que os alunos e a 

escola estão inseridos dentro do contexto da indústria cultural, indústria essa produtora de 

uma cultura de massas responsável na atualidade  por toda a cultura circulante e que devido 

a essa questão  é  produto direto de uma classe, no caso a  dominante. 

 Bourdieu (2003), vai definir esse local como espaço de circulação da cultura 

dominante onde a sua principal meta é contribuir em todos os sentidos para a integração 

simbólica das classes dominadas produzindo desse modo a desmobilização e a legitimação 

da cultura e da ordem social estabelecida. 

Mesmo que as afirmações acima nos pareçam desencorajadoras quando adentramos 

a escola percebemos alguns exemplos da movimentação social da juventude que permitem 

relativizar (sem negar) a imagem da escola como instituição que “única e exclusivamente” 

reproduz desigualdades sociais. 
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 Podemos observar em muitas escolas rodas de capoeira, shows beneficentes à 

própria comunidade, debates em associações de moradores sobre temas de interesses dos 

próprios jovens, grupos de estudos, confecção de fanzines, grupos de musica rap, punk, 

hardcore, heavy metal e oficinas de break e grafite. 

O produto final dessa organização em torno de atividades culturais próprias do 

cenário juvenil de muitos moradores da periferia resulta em manifestações que em muitos 

casos são organizadas e conduzidas com visão crítica e que mesmo não sendo reconhecidas 

demonstram estratégias de superação de diversos problemas sociais enfrentados no 

cotidiano. 

O estudo dessas manifestações recebeu uma recente atenção dada por alguns 

segmentos acadêmicos. Dentre eles estão às questões relacionadas à sociabilidade, cultura e 

expressões juvenis, que de início tentam romper com a indústria cultural. Uma dessas 

expressões diz respeito ao Movimento Hip-Hop o qual tem sido visto, entendido e discutido 

como um dos movimentos de sociabilização de grande parte juventude moradora das 

periferias urbanas no Brasil. 

  Essa manifestação que para alguns rappers é cultura Hip-hop e para outros 

movimento Hip-hop além de sua forte presença nas periferias das grandes metrópoles pode 

vir a possibilitar para alguns jovens uma melhor apreensão da realidade social, de uma 

forma crítica e consciente, seja na atuação desses jovens no interior da escola ou na sua 

vivência do cotidiano devido ao fato de tratar de temas próximos com a violência por 

exemplo. 

A linguagem utilizada pelo Hip-Hop possui elementos que reforçam laços e 

sentimentos locais, principalmente em relação à juventude negra e pobre que freqüenta as 

escolas de periferia. Tal afirmação pode ser percebida ao ouvirmos a música rap, pois as 

letras de rap2 são entendidas por muitos jovens como significados de vida e aprendizado, 

além de que favorece em alguns casos o resgate da auto-estima social e étnica. 

Para Vianna (2004), um dos fenômenos culturais mais interessantes do Brasil a 

partir dos anos 90 foi o aparecimento de centenas de grupos culturais em periferias, a 

maioria deles ligados ao funk no caso do Rio de Janeiro e ao Hip-Hop em São Paulo. Para o 

                                                 
2 Segundo o próprio movimento Hip-Hop a música rap é mais um dos seus elementos. Que tem com 
elementos também; o break, o grafite e a questão social. 
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autor esses movimentos ou expressões de comportamento juvenil trazem experiências que 

têm muito a nos ensinar desde que estudadas em seu local de expressão. 

Essa possibilidade está associada ao fato de que os rappers por possuírem uma 

linguagem mais acessível e compreensível em relação às ações culturais dos jovens de 

periferia conseguem propor de uma forma específica várias alternativas à juventude local. 

Conclui o antropólogo em entrevista à Revista Cult que muitas vezes estas experiências são 

baseadas em culturas de alta novidade e qualidade que possibilitam novos significados para 

o uso no cotidiano. 

O movimento Hip-Hop possibilita a circulação de informações e de atitudes 

coletivas que são compartilhadas por grupos, coletivos independentes que se organizam em 

posses3 para discutirem política, violência, drogas, literatura, educação e arte, e, sobretudo 

o próprio movimento Hip-Hop. 

Todas essas informações e seus significados adquiridos nos diversos movimentos 

em que os jovens estão inseridos muitas vezes são trazidos pelos jovens para dentro das 

salas de aulas. Mas um entrave que surge em muitos casos refere-se ao fato que em muitas 

escolas os professores sentem dificuldades em entender tais expressões o que segundo 

alguns autores pode ser uma das causas possíveis do distanciamento visível entre a cultura 

escolar e a cultura experiencial.  

A cultura escolar segundo Pérez Gómez (1998), é aquela que a escola como 

instituição social desenvolve e reproduz.  Para o autor essa é o conjunto determinante de 

todos os significados e comportamentos gerados no interior dessa instituição.  

As tradições, as ações rotineiras, os costumes, os rituais que essa se esforça 

rotineiramente em reproduzir e conservar tem como finalidade reforçar a vigência e a 

continuidade de valores da vida social dos grupos que constituem ou são constituídos 

dentro dessa instituição social.  

 A cultura experiencial que também circula no espaço escolar e faz parte da análise 

de Pérez Gómez é aquela que traz consigo: 

 
A peculiar configuração de significados e comportamentos que os alunos e alunas elaboram 

de forma particular, induzidos por seu contexto, em sua vida prévia e paralela à escola, 
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mediante os intercâmbios espontâneos com o meio familiar e social que rodeiam sua 

experiência. A cultura do estudante é o reflexo da cultura social de sua comunidade, 

mediatizada por sua experiência biográfica, estreitamente vinculada ao contexto (Pérez 

Gomes, 1998, p.205).  

 

Nessa perspectiva, não é possível pensar a escola pública e a juventude supondo 

homogeneidades, já que, como citei, existem diferenças sociais, culturais e de classe em 

relação à juventude . Sabendo que essas diferenças são também estratégias sociais e 

culturais de sobrevivência muito interessantes de serem estudadas, procuramos entendê-las 

e talvez com isso contribuir para estudos posteriores relacionados à cultura juvenil, suas 

expressões culturais, sobretudo em relação ao nosso objeto fanzine e a cultura escolar. 

 Por outro lado, a escola pública também como espaço de sociabilização de uma 

grande parcela da juventude, faz inúmeros esforços para introduzir comportamentos e ações 

de regulação e normatização. Esses comportamentos muitas vezes são vistos por alguns 

como normas reguladoras de sua individualidade e podem vir a serem rejeitados, além de 

que estão em muitos casos, distantes daquilo que os jovens trazem como experiências 

cotidianas nas relações com os grupos aos quais estes pertencem.  

Os comportamentos “desviantes” e as expressões culturais que os jovens 

manifestam dentro do ambiente escolar podem ser entendidos dentro de algumas escolas 

como uma forma de resistência aos procedimentos homogenizadores que fazem parte da 

cultura escolar dos estabelecimentos de ensino. 

 Guimarães (1997) relata que, a partir dos anos 90, muitos jovens juntaram-se em 

agremiações que apresentavam múltiplas formas de expressar seus símbolos e estilos, seus 

modos singulares, motivações e demais modos de representação de sua identidade. Para a 

autora, essas agremiações podem ser pensadas como marcas da atualidade pelo fato de 

“fazerem questão” de se diferenciarem umas das outras. Dessa forma, muitas delas, mesmo 

com suas devidas especificidades e diferenças, conseguem produzir uma harmonização da 

diferença evitando certos conflitos através do diálogo e do uso da força simbólica que 

possuem. 

                                                                                                                                                     
3 As posses são agremiações de jovens ligados ao movimento Hip-Hop em locais próximos ou não de suas 
moradias onde são discutidos diversos temas e assuntos referentes a questões culturais, políticas e raciais. 
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Muitos desses grupos são identificados por alguns autores dentre eles Margulis& 

Urresti (1995, pp 18-19) como tribos. A tribo para esses autores; 

 
é o refúgio a que recorrem quando não possuem os requisitos exigidos para incorporar a imagem do 

herdeiro e é também a defesa dos âmbitos e enclaves simbólicos que os membros da tribo criaram e 

consideram como próprios, como seus (...) A opção pela marginalidade que em muitos casos alguma 

tribos apresentam tem com principal horizonte a oposição ao herdeiro ( Margulis e Urresti, 1995 p.p 

18-19). 

 

As tribos também são espaços onde os vínculos entre os jovens são passageiros, 

onde a sociabilidade é provisória, onde a cultura é instável, além de que é o lugar em que 

impera o curto prazo e a ausência do futuro. No mais para esses autores a tribalização 

implica uma espécie de ruptura com a ordem social monopolizada pela uniformidade, pois 

ela é um processo de fragmentação e crescente explosão de identidades passageiras. Mas 

em todas as tribos existe um denominador comum, pois são para muitos jovens locais do 

império da afetividade. 

Para além desses e de outros aspectos de solidariedade das tribos e grupos 

desenvolvidos entre os jovens no nosso caso os moradores das periferias há problemas 

como a dificuldade de circulação dessas manifestações para além de seus limites 

geográficos. Muitas tribos ou grupos produzem uma cultura própria, mas que em alguns 

locais não são vistas devido às limitações econômicas. 

Portanto em alguns casos a escola acaba sendo um dos poucos espaços para essas 

manifestações. No entanto nem sempre a escola entende e enxerga estas manifestações com 

um olhar mais aprofundado. Tal barreira pode, em alguns locais, gerar conflitos que às 

vezes favorecem o florescimento de preconceitos e visões limitadas que não ajudam em 

nada real compreensão dessas manifestações. 

  Sendo assim, Peralva (1997) afirma que o temor relativo aos comportamentos que 

alguns jovens suscitam, e o sentimento de insegurança que muitas vezes é atribuído a estes 

comportamentos sejam eles expressados dentro ou fora do ambiente escolar, podem vir a 

ser relacionados no imaginário adulto como ameaça. Tal ameaça acaba resultando em 

contrapartida em uma grande parte das nossas escolas as mais diversas maneiras de 

repreensão e ou punição, seja esta verbal, escrita e ou até mesmo física. 

 38



 Alguns setores mais conservadores da sociedade apelam para o discurso moral ao 

se referirem que o grande problema dos segmentos juvenis está relacionado à questão dos 

valores entre os jovens e que esses estariam sendo desprezados. Contudo Barbero (1995), 

em uma análise mais sombria argumenta que os jovens apenas estão dando visibilidade 

àquilo que está podre já faz um bom tempo no âmbito da família, da escola e da política 

tradicional. 

Todos esses fatores representam de acordo com Barbero que desde: 

 
os meados do século XX a separação de mundos, entre jovens e adultos, começou a ser 

dissolvida em grande parte pela ação da televisão. A televisão transformou os modos de 

circulação de informações no lar rompendo o curto circuito dos filtros da autoridade 

parental. O que há  de novo na juventude hoje em dia e que está presente na sensibilidade do 

adolescente, é a percepção ainda que obscura e desconectada de uma reorganização 

profunda dos modelos de socialização: nem os pais se constituem padrão de conduta, nem a 

escola é o único lugar legítimo de saber, nem o livro é o centro que articula a cultura (1995, 

p.p 28-29). 

 

Para Spósito (1999), as formas de controle se generalizam, permeando a vida 

cotidiana e as escolhas pessoais de todos, o que torna mais difícil, no plano empírico, a 

distinção entre protesto e marginalidade.  Com isso toda oposição adquire facilmente as 

características de desvio de comportamento. Tais desvios para a autora, se é que o são, 

devem ser analisados dentro de uma ótica cultural sociológica e antropológica para que 

dessa maneira não sejam reproduzidas as mais terríveis generalizações sobre a condição 

juvenil, principalmente se essas ocorrerem no ambiente escolar. 

É possível entender que há uma enorme dificuldade nos mais diversos setores 

sociais em entender o que são os jovens.  Barbero (1995, p. 22), levanta que também há; 

 
uma grande dificuldade para definir os contornos desse novo objeto de conhecimento que 

são os jovens. Um objeto nômade, com contornos difusos, ao qual se acrescenta o constante 

mal entendido que associa a juventude com ameaça social desvio e violência. Em outro 

sentido a juventude é entendida como etapa, uma “ponte’ para a vida adulta sem espessura e 

sem identidade, sendo assim entendida inclusive pelo marxismo vulgar (Barbero, p.22). 
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Se pudermos aprofundar a questão das punições iremos encontrar dentro de algumas 

escolas públicas (mesmo com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente) um 

subjetivo “aparato de repressivo”, que vai desde a sala de aula até a sala da direção, onde os 

alunos tidos como problemáticos são sempre os mais “vigiados e perseguidos” por 

professores, inspetores, coordenadores e direção. O interessante de se observar também é 

que esta perseguição nem sempre impede que estes muitas vezes digam o que sentem em 

relação aos seus perseguidores.  

Nesse sentido é possível afirmar que a sociedade nem sempre é a tradução 

monolítica de um poder dominante de regras culturais na vida das pessoas, pois ela também 

pode ser um espaço interdependente constituído de conflitos continuamente preenchidos 

por conteúdos culturais totalmente opostos (Melucci, 1996, p.06).  

Sendo assim, a todo o momento os conflitos vão sendo construídos e colocados em 

oposição para serem desconstruídos. Tal desconstrução pode ser percebida nas escolas 

quando nos aproximamos das culturas que interagem em seu interior e nos 50 minutos de 

aulas que em muitos casos são insuportáveis para alunos e professores. 

Culturas como a Hip-Hop, por exemplo, estão nas escolas e para Silva (1999), nas 

últimas décadas quando os jovens oriundos das classes populares passaram a ser absorvidos 

pela escola pública a situação desta tornou-se crítica.  

Os indicadores da Secretaria da Educação apontam que os conflitos e questões de 

natureza pedagógica se relacionavam, e ainda se relacionam, às dificuldades que a escola e 

os seus gestores, sejam eles professores, coordenadores pedagógicos ou diretores, 

enfrentam para responder a esse novo desafio tanto cultural com de classe. 

Grande parte dos conflitos envolvendo professores e alunos são provenientes, 

sobretudo devido ao distanciamento dos professores em relação aos alunos e as suas 

manifestações sejam culturais ou políticas.  Tais manifestações são vistas de uma maneira 

preconceituosa por alguns professores. Além disso, o exercício da “autoridade” atrapalha a 

relação professor-aluno, já que, para muitos, o conceito de autoridade consiste em ser 

respeitado pelo que se é e não pelo conhecimento que se têm. O que se assiste é um conflito 

de pontos de vista que demarcam distâncias que assinalam preconceitos de parte à parte, ou 

seja, a escola também é alvo  de um olhar preconceituoso por parte daqueles que resistem a 

ela mas dela obtém recursos para expressar-se e interagir com os demais.  
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Para além dessa problemática, Silva (op cit) acrescenta que a pouca ou quase 

nenhuma vontade política na criação de políticas públicas voltadas para os jovens, além do 

desconhecimento da condição juvenil por alguns setores na sociedade contemporânea, 

acaba por provocar um distanciamento entre a juventude e os gerenciadores do poder 

público o que na visão dela acaba por impedir o diálogo. 

No cenário das políticas públicas para a juventude podemos perceber que é só a 

partir dos anos 90 que começam a serem articuladas algumas propostas e discussões nas 

quais os jovens vão começar a opinar de uma maneira participativa nas mais diversas 

questões que lhes dizem respeito dentre elas, a cultura, a violência, a educação e o trabalho. 

Neste sentido para Abramovay (2002), vão surgir perspectivas que apontam para a 

questão de que combater a exclusão social e o não acesso à cidadania é um procedimento 

que requer a adoção de políticas públicas que busquem superar a condição de 

vulnerabilidade da juventude. A ênfase no jovem como sujeito das atividades contribui para 

a criação de um sentido positivo para a sua vida, construindo com isso tanto os valores 

éticos como os valores da solidariedade e da responsabilidade social. 

 

1.6 – Fanzine e sua forma de contracultura como objeto de pesquisa. 

 

Na definição do que vem a ser o fanzine, Magalhães (1993) vai contribuir 

afirmando que o fanzine é uma publicação alternativa e amadora, geralmente de pequena 

tiragem e impressa artesanalmente sendo produzido por indivíduos, grupos ou fã clubes de 

determinada arte, personagem, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística, para 

um público seleto e dirigido e dessa forma abordando, quase sempre um único tema. 

O autor também argumenta em relação ao fanzine, que este embora tenha surgido na 

década de 30 nos Estados Unidos originário do enorme número de revistas de ficção 

científica, essa sua denominação quase que exata só viria a ser criada em 1941, por um dos 

seus produtores no caso Russ Chauvenet, um dos fanáticos por historias e quadrinhos de 

ficção científica.  

Segundo Magalhães (1993), o termo fanzine ou simplesmente zine vem do 

neologismo formado pela contração dos termos ingleses fanatic e magazine, que quer 

significar a “revista do fã”, para o fã e feita pelo fã, deixando dessa forma, bem claro a 
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independência em relação aos outros meios de informação, como o jornal, por exemplo, 

que faz parte de uma oficialidade.  

 O fanzine passando por tantas formas de expressão resistiu durante muito tempo 

com poucas ou quase nenhuma “grande publicação”, mas é a partir dos 60 que o mesmo 

ressurge com uma grande força devido às mobilizações políticas e culturais de uma grande 

parte da juventude tanto na Europa como nos Estados Unidos, tendo sido dessa forma, 

assimilado rapidamente pelos artistas undergrounds e pelos escritores e poetas beatniks 

ligados à contracultura estudantil universitária deste período.  

Um dos estudiosos da contracultura Rozsak (1972), afirma que a contracultura dos 

anos 60, nada mais era do que a formação a partir dos anos 50 de uma política que se 

autodenominava “Nova Esquerda”, esta política foi minada pela imaginação da beat 

generation encabeçada por Allen Ginsberg e Thimoty Leary, e que devido a sua militância 

político-literária se uniram aos jovens hippies em grande parte dos protestos contra um 

acontecimento que estava no auge neste período, a Guerra do Vietnã.  

Esses jovens segundo Roszak (1972), procuravam engendrar uma base cultural para 

a política da Nova Esquerda, pois para eles a esquerda tradicional era velha, repressora e 

“careta”, além de não permitir críticas ao seu modo de organização centralizada em um 

único partido, nesse caso Partido Comunista Soviético. Em critica a esse tipo de 

organização, esses jovens ligados à contracultura procuraram descobrir novos tipos de 

comunidade, novos padrões familiares, novos costumes sexuais, novas maneiras de ganhar 

a vida, novas formas estéticas e novas identidades pessoais no lado oculto da política, do 

poder, do lar burguês e da sociedade de consumo.   

Guarnaccia (2001), ao contrário de Rozsak, afirma que Amsterdã foi a primeira 

zona liberada do planeta, onde as idéias da Nova Consciência e da contracultura, e não da 

Nova Esquerda, fincaram suas raízes sólidas e os cabelos compridos e vestidos excêntricos, 

foram aceitos normalmente, além disso, afirma o autor, foi ali que as bandeiras negras da 

anarquia reapareceram nas ruas resgatando dessa maneira a estética e a política da 

contracultura em um movimento denominado de Provos.  

 Para afirmar o nascimento da contracultura em terras holandesas Guarnacchia 

ressalta em relação ao Provos que: 
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eles compreenderam que, no mundo moderno, o instrumento de luta mais temível já não é a 

dinamite, mas a imaginação. Com a imaginação, é possível arrebentar os planos de controle 

social, expor o verdadeiro rosto da benévola sociedade de consumo, cutucar e ridicularizar o 

pode reivindicando o direito de todo ser humano a gerenciar a própria vida (Guarnacchia, 

2001, p.73). 

 

No contexto das diversas tendências que contracultura tomou ao se espalhar por 

entre as várias cidades centrais e industrializadas da Europa e dos Estados Unidos, o 

fanzine começou então a ser resgatado como um dos meios mais simples, utilizado como 

forma de expressão política e cultural dos segmentos juvenis envolvidos com a teoria e a 

ação contracultural.   

Toda essa mobilização deve ser pensada, por exemplo, segundo Barbero (1995), 

junto à cultura rock que é uma troca que corta a infância e prolonga a juventude em muitos 

casos até os trinta anos, convertendo a juventude em território de experimentação, 

mobilização e resistência. 

Para além da cultura rock e devido à sua expansão enquanto manifestação da 

contracultura juvenil o fanzine acabou tornando-se referência em muitos meios onde a 

juventude se organizava, experimentava e resistia. Mas foi só a partir dos anos 70, com a 

explosão do movimento punk na Inglaterra, que o fanzine conseguiu atingir alguns 

segmentos da juventude brasileira, principalmente os jovens da classe média universitária e 

os jovens ligados aos movimentos da contracultura punk e skinhead. 

 O movimento punk em contrário ao movimento da contracultura hippie tinha suas 

origens nos subúrbios nova-iorquinos e nos guetos londrinos, onde os filhos desempregados 

dos operários pobres, cansados de toda o discurso de “paz e amor” dos hippies resolveram 

organizar em bandos para dizerem através de suas indumentárias agressivas o que achavam 

do mundo naquele momento. 

A rápida utilização do fanzine por este movimento se deve ao fato de que o fanzine 

por ser um meio barato e simples de divulgação de idéias e comportamentos, era muito 

menos custoso para os filhos dos operários que adquiriram para si o modo e a cultura de 

vivência punk em seus cotidianos. 
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Sendo assim um dos primeiros fanzines ligados à contracultura radical do 

movimento punk de início foi produzido nos Estados Unidos o seu nome segundo 

Damasceno era: 

 
o Snnfifn’glue. A novidade era a constituição  de um tipo de mídia barata geralmente feita 

de forma artesanal, em mídia “xeróx”; e voltada para o tipo de música e vida que os punks 

levavam, que fosse sincero e verdadeiro e feito por eles próprios( sentido de proximidade). 

O mais importante: feita sem fins lucrativos. Snnifin’glue acabou se tornando,nesta fase, o 

principal veículo do movimento punk, depois das músicas. Em determinado momento, um 

de seus 12 números, chegou a ter 6 mil cópias em circulação. Ele influenciou o 

aparecimento de muitos outros zines e influenciou de forma decisiva no estilo de escrita 

punk (Damasceno, 2004, p.354). 

 

O fanzine no Brasil começou a ser confeccionado no final dos anos 70 

principalmente por jovens das grandes metrópoles como São Paulo, Brasília e Rio de 

Janeiro que faziam parte do movimento punk. Atualmente o fanzine é uma das maneiras 

alternativas e livres de comunicação entre diversos setores da juventude, o que inclui 

punks, skinheads, headbangers, góticos e mais atualmente os rappers. 

Magalhães (1993), esclarece que a utilização do fanzine por estes grupos está ligada 

principalmente ao motivo destes serem considerados por seus leitores como veículos 

amplamente livres de censura, visto que os seus autores divulgam o que querem e não estão 

preocupados com grandes tiragens nem com um resultado comercial. É feito sem as 

amarras do mercado editorial e da exigência de vendagens crescentes, além disso, o autor 

acrescenta que, uma das mais importantes características dos fanzines é que seus “editores” 

se encarregam completamente do processo de produção e circulação.  

Uma outra importante análise é a de que os fanzines em alguns casos ocupam 

muitas vezes os canais de informação e comunicação que ainda restam para alguns 

indivíduos que não tem acesso a outros meios de circulação de informações como jornais, 

livros, revistas e internet que podem ser citados, como exemplos atuais de circulação de 

comunicação e informação na nossa sociedade. 
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1.7 - A escola como espaço para a expressão cultural 

 

Em geral grande parte das atividades desenvolvidas pelos alunos nas escolas 

públicas de periferia, onde discutem os seus problemas locais como a falta de áreas de 

lazer, a violência, o racismo, as drogas entre outros, são ainda pouco pesquisadas. Tendo 

em vista que a escola é um espaço de cruzamento de culturas variadas podemos afirmar de 

acordo com Barbero (1995) que as culturas uma vez deslocalizadas, desenraizadas tendem 

a hibridar-se. 

Muitas das organizações informais juvenis como as galeras, as turmas, as gangues, 

as tribos e as posses, ainda são ignoradas e associadas à violência em uma grande parcela 

das escolas públicas da periferia de São Paulo simplesmente por fazerem parte do cenário 

cultural e social que sempre está relacionado à juventude periférica.  

No entanto afirmamos que isso não significa dizer que algumas práticas juvenis não 

são de alguma forma também incentivadas e ou apoiadas pelos que administram o aparato 

escolar, mesmo sabendo que esse apoio ou incentivo serve em um enorme número de 

escolas como pano de fundo para adequação e normatização dos grupos e agremiações que 

não são bem vistos dentro da estrutura escolar. 

Silva (1999), confirma que os jovens adolescentes integrados às agremiações 

juvenis e as suas formas de expressão conseguem elaborar interpretações próprias sobre 

uma gama enorme de problemas específicos que se localizam na estrutura social. Sendo a 

escola uma das instituições formadoras de significados podemos afirmar que ela também 

propicia em alguns momentos a reflexão para a formação dessas agremiações. 

 Algumas manifestações juvenis estimuladas dentro da escola, como teatro, música, 

dança, confecção de jornais, ainda que recebam adesões autênticas, muitas vezes não 

passam de projetos encomendados às escolas públicas pelas Diretorias de Ensino, 

entretanto, isso não significa que os alunos fiquem impedidos de usarem a sua 

espontaneidade e criatividade de a “fazer um uso próprio” da oportunidade oferecida pela 

escola.  

No caso específico do fanzine dentro da escola observamos uma constante troca de 

papéis, pois quem toma a frente de sua confecção são os alunos e na maioria das vezes com 

pouca interferência dos professores. Notando que alguns professores também apoiavam 
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esta iniciativa podemos argumentar que o fanzine na escola produz, em alguns casos, uma 

significativa aproximação em relação à figura do professor permitindo dessa forma a 

criação de laços de respeito mútuo e o espaço escolar passa a ser mais respeitado e visto 

como um possível espaço de contestação.  

Entender as falas dentro da linguagem produzida pelo fanzine é, sobretudo, perceber 

que muitas das linguagens expressadas pela juventude procuram comunicar ações práticas e 

inovadoras em relação ao ambiente social e cultural juvenil e à cultura escolar. 

 Os fanzines têm muito a ver com o presente e segundo Barbero (1995), a 

identificação da juventude com o presente tem a ver com dois cenários chave: o da 

destruição da memória de nossas cidades e o da acelerada obsolescência dos objetos 

cotidianos, isso devido a estarmos sob o regime geral da velocidade. 
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CAPÍTULO II 

 

 1 – Descrevendo os fanzines  

 
Os fanzines que são objetos desta pesquisa foram confeccionados por alunos da E. E 

Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento localizada no município de Francisco Morato 

durante um período de aproximadamente dois anos. Ao todo foram produzidos 11 fanzines 

com as seguintes denominações: “Freada Brusca” (n° 08), “Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos” (n° 0 e 1), “Cara e Coragem” – (n° 0), “Manifesto” (n° 0), 

“Fragmento (n° 0)”, “No Início” (n° 0 ao n° 05).  

Todos os fanzines acima destacados seguem uma numeração específica (a partir do 

número zero).O único diferencial neste caso refere-se ao fanzine que deu início aos outros 

demais no caso o fanzine “Freada Brusca”. Esse fanzine já era publicado a mais de dois 

anos por mim e só começou a ser confeccionado na escola a partir do número oito. Os 

outros fanzines foram todos confeccionados desde o início a partir do número zero devido a 

ser esta mais uma das formas de confecção dos fanzines, ou seja, todos os fanzines 

independentes do tema que discutem ou do segmento que atingem devem obrigatoriamente 

começar a partir do número zero. 

Essa produção ocorreu entre os anos de 2002 e 2003 e mesmo alguns desses 

fanzines não tendo continuidade como iremos perceber no decorrer deste trabalho, 

proporcionaram de maneira inédita naquele meio escolar a circulação de uma produção e 

expressão cultural próprias de um determinado grupo de alunos. Esse grupo conseguiu 

marcar de um modo visível a sua existência enquanto grupo na E.E. Padre Luiz Sérgio 

Pacheco do Nascimento. 

 Na confecção dos fanzines houve a participação direta de 17 alunos com idades 

entre 14 e 23 anos.  Os alunos (as) Van Erick, Alan Roso de Oliveira, Aléx Eduardo, 

Fabíula, Micheline Ferreira, Manoel Flavio, Jefferson Almeida, Anderson da Silva, 

Douglas, Ronaldo, Jean Marcel, Anderson Silva, Reinaldo Pipa e Régia Francisco eram 

todos estudantes do Ensino Médio, enquanto os alunos Ezequiel Nascimento, Cláudio 

Gabriel e Davi dos Santos eram alunos do Ensino Fundamental.   
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A necessidade de descrevermos de forma detalhada os fanzines decorre da 

necessidade de evidenciar a sua forma, o seu conteúdo e os indivíduos presentes na sua 

confecção, esclarecendo que todas essas características materiais e simbólicas que 

constituem os fanzines feitos por esses alunos são próprias de sua realidade social. 

Para uma melhor definição, todos os fanzines foram confeccionados após a união de 

práticas culturais trazidas pelos alunos (expressões verbais, desenhos, grafites, letras) e a 

partir do contato com outras formas de expressão culturais próprias do cenário juvenil 

como, revistas em quadrinhos, revistas com abordagens comportamentais direcionadas ao 

público jovem dentre outras.  

Todo esse repertório possibilitou aos alunos a realização de “divisões” entre os que 

desenhavam e os que escreviam, visto que, alguns alunos não possuíam tanta habilidade 

para a produção e escrita de crônicas e poemas, mas em contrapartida, desenhavam e 

grafitavam muito bem.  

Percebemos que essa divisão por não excluir qualquer aluno que tivesse interesse 

em participar da produção dos fanzines, proporcionou a outros alunos uma maior 

acessibilidade ao grupo. Uma das conseqüências desse processo foi a de que esse grupo de 

alunos e o material produzido por eles adquiriram uma maior visibilidade entre os demais 

alunos da escola, e ainda que muitos alunos não manifestassem interesse na leitura de 

textos, crônicas ou poemas, muitos gostavam de ver os desenhos feitos pelos alunos 

grafiteiros e por isso adquiriam os fanzines.  

 

1.1 – Confecção e nome dos fanzines 

 

A maioria dos fanzines confeccionados por esse grupo de alunos obedeceu a uma 

estética aparentemente simples, (porém amplamente difundida e utilizada na produção de 

fanzines, desde o seu surgimento até os dias de hoje), com recortes e colagem de letras e 

textos retirados de jornais, de revistas além de xerocópias de trechos de livros didáticos e de 

livros de poesias. 

 Grande parte do processo de confecção dos fanzines foi realizada no interior da 

escola a partir do uso da biblioteca, da sala de computação e de materiais pedagógicos 

(tesouras, tintas, canetas, cola e folhas de sulfite) que os alunos, ao começaram 
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confeccionar os fanzines, começaram a ter acesso por intermédio de alguns professores que 

os apoiavam.  

Alguns fanzines tinham como regra a produção coletiva. Este tipo de produção 

possibilitava aos alunos uma maior cotização da quantia de dinheiro a ser utilizada no 

momento em que estes fossem xerocopiar os seus fanzines.  

Dentre esses fanzines podemos citar o fanzine “Pensamento do Esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos” que no começo (n° 0), foi confeccionado em papel 

cartolina recortado no tamanho de uma folha A3, e a partir do número seguinte (n° 1) foi 

todo feito em folha A4, o que provocou uma mudança estética significativa, visto que o 

tamanho das folhas interfere diretamente na produção e circulação dos fanzines como 

podemos observar nas figuras abaixo. 

Além disso, em relação ao nome dos fanzines o aluno Alan roso de Oliveira relata 

que o nome “Pensamento do esquecimento e Esquecimento do pensamento refere-se ao fato 

de que eles esqueceram os pensamentos que vinham sendo colocados na cabeça deles  pela 

ideologia burguesa e que esses novos pensamentos um dia serão também esquecidos talvez 

por aqueles que não queiram saber que os jovens de periferia pensam”.  

Já em relação ao seu fanzine “No Início” ele diz que “no inicio era a sombra, a 

escuridão, o caos e que para isso pode de uma forma negativa inferir certas características 

que levam a discriminação dos negros, pois se no início tudo era ruim porque era escuro 

como eu fico” ressalta ele. 

Os alunos que faziam o fanzine “Cara e Coragem” deram esse nome devido ao fato 

de que como eles eram ainda um pouco novos de mais para fazer um fanzine era preciso 

além do trabalho de montagem, ter cara e coragem.  
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Figura 01 – Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos confeccionada em folha sulfite A3. 
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Figura 02 – Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos confeccionada em folha sulfite A4. 
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Um outro exemplo que podemos citar refere-se ao fanzine “Freada Brusca” (n° 08) 

que neste número foi confeccionado com 16 páginas em folha A3 frente e verso. Esse tipo 

de confecção deixou o fanzine com um custo muito alto, mas deu ao fanzine um maior 

“apelo visual”, além de que por ser feito coletivamente esse fanzine foi publicado com um 

número maior de cópias (300 cópias aproximadamente), algo muito interessante já que 

quanto maior a quantidade das cópias mais pessoas eram atingidas pelos fanzines. 

Todo este processo de confecção material dos fanzines mesmo aparentando uma 

certa desorganização obedeceu a uma regra que há tempos faz parte da organização ritual 

própria de todos os que enveredam pelos caminhos da produção de fanzines e a quem 

Magalhães (1993) denomina faneditores.  

Na organização para a montagem dos fanzines os alunos utilizaram-se de vários 

métodos como o esboço de desenhos, colagens de tiras recortadas de revistas especializadas 

em quadrinhos, colagens sobrepostas de figuras retiradas de um número diversificado de 

revistas.  

Outros métodos práticos na montagem dos fanzines também foram utilizados como, 

por exemplo: a escrita feita à mão, uso de máquina de escrever e o uso sempre que possível 

de alguns tipos de letras retiradas dos computadores dos quais os alunos tinham acesso na 

escola. 
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Figura 03 – Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos confeccionado em folha sulfite A3, onde aparece o uso da 

escrita feita à mão e com máquina de escrever. 
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Muitas dessas técnicas requerem um detalhamento minucioso visto que os alunos ao 

se apropriarem do fanzine para expressar suas opiniões percorreram várias etapas até a 

chegada ao produto final, ou seja, o fanzine em si como objeto concreto de expressão 

cultural. 

 A etapa inicial pelo que pude perceber ao entrar em contato com os alunos e o 

material produzido por eles foi a da construção da escrita e dos desenhos. Observei nesta 

etapa que os alunos muitas vezes nem sempre escreviam os textos em conjunto, visto que 

mesmo morando no mesmo bairro não era possível marcar reuniões para a produção de 

textos e desenhos. 

Para suprir esta dificuldade uma grande parte dos textos e desenhos ou eram escritos 

e desenhados em casa ou na escola, dependendo dos professores alguns alunos faziam isto 

na própria sala de aula mesmo correndo algum risco. 

  Uma outra observação que deve ser citada ainda em relação à escrita e aos 

desenhos é a de que muitos dos alunos pediam opiniões sobre os textos e desenhos que 

produziam a alguns professores mais próximos. Essas opiniões segundo os professores 

estavam relacionadas aos prováveis erros tanto na escrita de textos e crônicas como na 

escrita poética. 

A segunda é referente à montagem da matriz ou do “boneco” do fanzines onde serão 

colados os textos, as figuras onde, por fim será feita a arte final. Essa etapa por ser coletiva 

foi a que requereu dos alunos a organização das idéias, do espaço escolar cedido pela 

direção (biblioteca) e principalmente a quebra do individualismo, pois como observei, o 

trabalho de montagem dos fanzines não era fácil, visto que cada um queria opinar sobre 

qual figura ou desenho estaria de acordo ou “cairia bem” no seu texto. 

Toda essa aparente divergência, no entanto, não gerou maiores desconfortos ou 

conflitos, visto que alguns alunos já eram muito próximos antes de começarem a 

confeccionar os fanzines e devido a isso já estavam suficientemente entrosados entre si e 

com outros no interior da escola. 

Produzida a matriz e ultrapassadas essas duas etapas deu-se inicio ao processo, mais 

difícil, segundo os alunos, que foi o de arrecadação de dinheiro para as xerocópias. Para 

isto, os alunos que não podiam colaborar foram recrutados para pedirem “gentilmente” a 

colaboração em dinheiro de alguns funcionários, professores e coordenadores. 
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Enfim, após todo este processo de criação dos textos, feitura dos desenhos, 

produção da matriz, arte final, além é claro da arrecadação de dinheiro para as cópias, 

temos um resultado que mesmo parecendo caótico ou desorganizado conseguiu produzir 

em alguns alunos uma perspectiva de continuidade dos seus fanzines, fossem estes 

individuais ou coletivos. 

  Sendo assim o conjunto dessas práticas suscitava, uma impressão de 

desorganização, um conflito grupal, mas que, na verdade, eram as marcas registradas de 

uma grande parte dos fanzines confeccionados pelos alunos. 
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Figura 04: Página reproduzida do fanzine Cara e Coragem (n° 0) confeccionado em folha 

sulfite A3, ilustrando a sobreposição de técnicas de colagem de textos, produzidos em 

computador e escritos à mão, desenhos feitos a mão e figuras retiradas de revistas. 
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1.2 - Uso das Letras 

 

 Os fanzines se caracterizaram pelo uso constante de diversos tipos, tamanhos e 

variedade de letras, diferentemente da maioria dos jornais e revistas comerciais que 

circulam em nossa sociedade. 

A variedade de formas e de letras foi uma das principais características que 

diferenciou o fanzine das outras formas escritas de comunicação. Além disso, a presença de 

textos escrita à mão conferiu aos fanzines uma particularidade em relação aos outros 

materiais impressos. Essa particularidade não é usada, por exemplo, na escrita de um jornal 

como a Folha de São Paulo ou de uma revista como a Isto É, pois não faz parte das 

estratégias editoriais de publicações deste porte. 

 Na identificação das fontes de editor de textos para a confecção dos fanzines, pude 

perceber que as mais utilizadas em quase todos os fanzines foram às letras do tipo Times 

New Roman, Arial, Arial Black, Arial Narrow, Monotype Corsiva, Courier New, Tahoma e 

Comic Sans MS dentre outras. Além dessas tipografias os alunos também se utilizaram 

vastamente de efeitos como negrito, itálico e sublinhado.  

A utilização dessas fontes nos fanzines segue uma aparente padronização, visto que 

em alguns fanzines as letras variaram de acordo com o tamanho do texto produzido, ou 

seja, textos longos requerem geralmente o uso de letras que variam entre o tamanho 10 e 14 

em Times New Roman e Arial, que são as mais utilizadas e apresentam um grau bem mais 

definido para a legibilidade dos fanzines por parte dos leitores. 

O critério estabelecido pelos alunos durante a escolha das fontes que deveriam 

utilizadas para compor os textos que seriam publicados nos fanzines visou selecionar um 

tipo de fonte que não fosse agressiva, uma vez que, segundo os próprios alunos uma letra 

agressiva poderia dificultar e até mesmo desestimular a leitura dos textos.   

As fontes agressivas segundo os alunos eram aquelas que causavam um impacto 

visual ao fanzine, e este impacto para os alunos deveria ser dado apenas em alguns 

momentos da leitura dos fanzines. Sendo assim os alunos consideravam fontes agressivas, 

letras do tipo Monotype Corsiva, Lucinda Sans Unicode, Impact e Haettenschweiler sempre 

que essas fossem usadas em negrito ou itálico. 
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As letras mais agressivas e que tinham seus tamanhos variados, como veremos mais 

adiante, foram utilizadas insistentemente na redação dos editoriais, na designação do nome 

dos fanzines, nas capas e nos títulos dos poemas e dos textos em forma de crônicas. 

Entretanto, é importante frisar que o processo de escolha das letras foi fortemente 

influenciado e também limitado pela oferta das fontes disponíveis nos computadores 

utilizados pelos alunos. 

De acordo com o monitor responsável pela sala de computação os computadores 

disponíveis na escola não possuíam muitas opções de letras e fontes, mas mesmo com essa 

limitação em questão e segundo os próprios alunos a letra não era o fator de maior 

importância.   

A questão da letra não ser o mais importante estava relacionada à discussão de que 

os alunos estavam mais preocupados com as mensagens e idéias que iriam transmitir 

através dos textos publicados nos fanzines do que com os tipos de letras que seriam 

utilizadas.  

Podemos observar na figura 02 a utilização de dois tipos e tamanhos de letras 

(Times New Roman, tamanhos 10 e 16 e Bookman Old Style, tamanho 12) além da 

presença de textos escritos à mão em uma mesma página.  

A variedade e mudança de tamanhos na utilização das letras nos apontam para a 

hipótese relacionada à questão da individualidade de cada um dos alunos, uma vez que, esta 

página possui três textos de diferentes alunos e que cada aluno tem o seu modo de 

interpretar e expressar através do uso das letras o conteúdo de sua escrita.  

Nesse sentido a diferenciação das letras por tipo e tamanho ou o uso de mais de uma 

letra em uma mesma página pode remeter ao sensório individual de cada aluno no momento 

de sua produção de textos e diagramação dos fanzines. 

Tendo em vista que a sobreposição de autores em uma mesma página foi a regra em 

quase todos os fanzines, é fato  afirmar que pelo menos uma boa parte dessa variedade de 

tipos de letras que definem os fanzines podem estar refletindo o sensório individual desses 

alunos, o que pode ser mais  um recurso simbólico  para “garantir o seu espaço” ou fazer 

com que o seu texto seja diferente dos demais. 
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Figura 05: Página reproduzida do fanzine Freada Brusca (n° 08) confeccionado em folha 

sulfite A3, ilustrando a utilização de vários tipos de letras, tamanhos e efeitos. 
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1.3- Diagramação 

 

Outra questão importante a ser abordada se refere à diagramação dos fanzines, pois 

os fanzines variam de número para número acordo com a sua confecção. Em relação a essa 

questão, podemos observar nos fanzines confeccionados pelos alunos a leitura numa 

linearidade tradicional cartesiana onde o leitor faz uma leitura horizontal e depois vertical 

(Munakata, 2000, p.584) muitas vezes perde este significado. Pois na leitura em geral dos 

fanzines não há uma linearidade constante, e muitos textos são sobrepostos de cabeça para 

baixo, na vertical para a horizontal e assim sucessivamente de forma a permitir outras 

interpretações do próprio texto. 

A disposição dos textos e figuras nos fanzines são mais fáceis de serem 

identificadas por leitores que já possuem o hábito e o domínio da leitura tanto de imagens 

quanto de textos e de alguma forma conseguem visualizar estas diferenças ao terem em 

mãos um fanzine. 

Portanto esta possibilidade e variabilidade em relação à diagramação permitiu aos 

alunos a confecção de fanzines que traduzissem em alguns momentos em uma única página 

uma grande diversificação de imagens e mensagens, além é claro de explicitar as 

individualidades. 

A diversificação de textos e imagens contidas nos fanzines pode ser observada a 

partir de uma rápida folheada neste material, além disso, como já foi aqui explicitado o 

formato das folhas influenciam de maneira distinta as imagens a serem inseridas e os textos 

a serem publicados nas páginas dos fanzines. 
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Figura 06: Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento 

dos pensamentos (n° 0), confeccionado em folha sulfite A3, apresentando algumas das 

possibilidades de diagramação dos fanzines. 
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1.4 – Continuidade e Periodicidade dos Fanzines 

 

 Para Magalhães (1993), a periodicidade regular dos fanzines em geral dificilmente é 

obedecida. Mesmo que essa seja reconhecida como importante para manter o público ao 

qual este se destina isso não ocorre e quando não ocorre usualmente prejudica a 

continuidade dos fanzines. 

Quanto à periodicidade podemos perceber  que alguns fanzines eram irregulares, 

pois eram feitos de acordo com a vontade dos alunos ou a sua possibilidade instável de tirar 

cópias, sendo que alguns fanzines eram muitas vezes publicados com intervalo de uma 

semana, um mês ou até de três meses.  

Nesse sentido torna-se complexo definir de uma forma exata os volumes e os 

números dos fanzines. A própria idéia de exatidão muitas vezes conduz à não compreensão 

da cultura que cerca os fanzines.  A grande maioria dos fanzines que circulam não possui 

obrigatoriamente a lógica de volumes ou publicações continuas. Isso acontece devido à 

dependência do fanzineiro de fatores alheios à sua vontade e das possibilidades incertas de 

conseguir um número suficiente de cópias.  

Alguns dos fanzines não chegaram a ultrapassar o numero zero devido à falta de 

condições para a multiplicação de cópias. Sendo assim nos ateremos (em se tratando de 

periodicidade) a descrever os fanzines que ao meu ver conseguiram reunir em suas páginas 

todos os outros alunos que não puderam manter a continuidade dos seus fanzines 

individuais. 

Os fanzines que não tiveram continuidade foram os fanzines “Manifesto”, 

“Fragmentos” e “Cara e Coragem”, por outro lado, os que continuaram para além do 

número zero foram os fanzines “Freada Brusca”, “Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos” e o “No Início”. 

Estes fanzines que continuaram a ser confeccionados eram publicados quase sempre 

com um longo intervalo de tempo, (já que os alunos não tinham a “obrigação” de publicar 

os fanzines). Neste sentido podemos citar o exemplo do fanzine “Pensamento do 

esquecimento e Esquecimento dos pensamentos”. 

 Este fanzine só teve o seu segundo número publicado após um intervalo 

aproximado de cinco meses e logo depois da publicação do segundo volume os alunos 
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mudaram o seu nome, e este passou a ser denominado “Pânico do Esquecimento”.   Esta 

mudança ocorreu devido à união dos alunos que o publicavam com os alunos de uma outra 

escola localizada em um bairro próximo e que também produziam um fanzine denominado 

“Pânico”. 

Em relação ao número de páginas existe uma variabilidade que deve ser observada, 

pois quanto mais páginas mais cópias e quanto mais cópias mais dinheiro a ser gasto. 

Tendo em vista que estes jovens alunos em sua grande maioria não trabalhavam, alguns 

fanzines nunca chegaram a ter a oportunidade de reprodução superior ao número zero.  

Fanzines com 24 páginas como era o caso do fanzine “Pensamento do esquecimento 

e Esquecimento dos pensamentos” e 16 páginas no caso fanzine “Freada Brusca” 

possibilitaram a participação de outros alunos. Sendo que estes, mesmo não participando 

diretamente da confecção das matrizes dos fanzines, enviavam alguns textos para serem 

publicados nestes dois fanzines, lembrando que o que deu inicio à confecção dos fanzines 

na escola foi a influência direta do fanzine “Freada Brusca”. 

 

1.5 - Tiragem dos Fanzines 

 

Outro aspecto que não é homogêneo no conjunto de fanzines estudados está 

relacionado à tiragem do material produzido, uma vez que uma considerável parte dos 

fanzines foram xerocopiados em bazares ou em gráficas da região e estas cópias raramente 

eram gratuitas, demandando desta forma a obtenção prévia de dinheiro por parte dos 

alunos.  

No mais, pelo que pude constatar, este foi também um dos grandes problemas 

enfrentados pelos alunos e em si a questão da tiragem dos fanzines deu origem a alguns 

conflitos e desistências durante a confecção e durante da reprodução. 

 Quase todos os fanzines eram distribuídos gratuitamente o que gerou gastos para os 

alunos, visto que não era intenção por parte dos mesmos a obtenção de algum retorno que 

não fosse a divulgação das suas idéias expressas nos fanzines. 

 Em sua grande maioria, estes alunos também não possuíam nenhum tipo de vínculo 

empregatício ou alguma fonte de renda, sendo que a maior dificuldade sempre foi a 

obtenção de dinheiro para “xeróx”.  
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Os alunos só conseguiam dinheiro através da contribuição de alguns professores ou 

por parte dos demais alunos que também faziam os fanzines e tinham a possibilidade de 

contribuir devido a estarem trabalhando ou pascerem algum outro tipo de renda. 

A tiragem de alguns fanzines como o “Freada Brusca” n° 8 e o “Pensamento do 

esquecimento e Esquecimento dos pensamentos” n °0 por serem coletivos chegaram a 

alcançar uma média aproximada de 300 cópias, sendo que outros como o fanzine 

“Manifesto” n° 0 e o “Fragmento” n°0 por serem individuais foram copiados numa média 

de apenas 50 cópias. 

 O fanzine “Cara e Coragem”, por exemplo, foi produzido por alunos da 7a e 8a 

séries do Ensino Fundamental e teve em seu curto espaço de existência somente um 

exemplar produzido (n° 0) com uma tiragem de apenas 40 cópias. A continuidade deste 

fanzine foi interrompida porque os alunos realmente não tinham condições financeiras para 

arcar com os custos da produção, principalmente no que se refere aos custos com a tiragem 

do material e a outros meios de divulgação como shows de Rap ou de Rock. 

 Segundo Magalhães (1993), a tiragem dos fanzines possui uma relação direta com 

o tamanho do público ao qual tem a intenção de atingir, o que para o autor pode variar entre 

cinqüenta a trezentos leitores. Desde que existam condições acessíveis para reprodução até 

mil cópias de um único exemplar poderão ser reproduzidas. 

Escolhidos os temas, construídos os textos, montada matriz ou o boneco, os fanzines 

são xerocopiados e divididos entre os alunos. A partir daí resta a distribuição ou a 

circulação dos fanzines entre os que produzem e os outros que serão os leitores do material 

produzido. 

O processo de circulação se inicia quando de posse dos fanzines os alunos os 

distribuem nos lugares que freqüentam. Tais lugares vão desde a escola que estudam, outras 

escolas, seu bairro, passando por local de trabalho e assim sucessivamente. Mas os lugares 

privilegiados de distribuição e circulação dos fanzines são os eventos que conseguem reunir 

os mais diversificados segmentos juvenis, como os shows de rock, hip-hop e os 

campeonatos de skate.  

Uma outra forma de distribuição dos fanzines, esta mais tradicional (e via de regra 

paga) utilizada por alguns alunos foi a remessa dos fanzines produzidos por via postal, ou 

seja, alguns alunos que já possuíam  um maior contato com a prática de circulação dos 
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fanzines enviavam estes fanzines  a fanzineiros de outros municípios e de outros estados 

através de cartas. 

No mais, somente aqui é que esta forma de circulação ocorre em uma escala 

reduzida, pois este tipo de divulgação serve apenas para dar um maior reconhecimento ao 

trabalho dos alunos no meio fanzineiro.  

Podemos perceber com esta diversidade também na circulação que mesmo os 

fanzines sendo produzidos na escola como conseguiam alcançar outros lugares para além 

dos muros da escola, o que para os alunos envolvidos no processo era essencial, pois 

podiam dessa maneira ter contato com outras formas de expressão que ainda não tinham 

acesso devido às suas dificuldades geográficas e de locomoção. 

 

1.6 – Os fanzines e as imagens 

 

  Para além da quantidade, volume ou tiragem, todos os fanzines estudados 

possuem em cada página uma nova imagem, tanto no que se refere às letras como aos 

desenhos, pois esta foi uma das maneiras encontradas pelos alunos para construírem um 

apelo visual adequado em cada página.  Isso ao meu ver permitiu também aos alunos o uso 

livre de processos criativos tanto em relação à escrita como em relação às imagens.  

Uma análise mais minuciosa dessas imagens é importante, pois no caso dos fanzines 

é impossível falar das imagens sem se referir aos textos, visto que estes também são uma 

maneira de se transmitir uma imagem.  
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Figura 07: Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento 

dos pensamentos (n° 0) confeccionada em folha sulfite A3, ilustrando a sobreposição de 

imagens e textos.  
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Os fanzines produzidos pelos alunos da E. E Padre Luiz Sérgio Pacheco do 

Nascimento possuem dentro de um mesmo espaço gráfico desenhos rústicos e desenhos 

muito bem acabados. Além disso, todas as colagens possuem uma relação intrínseca e 

visível com os textos escritos e vice-versa, sendo que algumas imagens são as próprias 

letras que os alunos usam para ilustrar seus textos e poesias.  

 

 
Figura 08: Página reproduzida do fanzine Cara e Coragem (n° 0) confeccionada em folha 
sulfite A3, apresentando mais um exemplo da sobreposição de imagens e texto nos 
fanzines. 
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Alguns textos que tratam da violência, por exemplo, são sempre acompanhados por 

imagens que estão relacionadas às atitudes e a objetos considerados violentos como armas, 

viaturas policiais, corpos no chão, etc. Em um outro aspecto alguns textos que tratam do 

racismo sentido por alguns alunos são recheados de imagens onde aparecem negros e 

pobres sendo espancados por policiais, desenhos de jovens morando nas favelas, falas 

contra o racismo e contra a violência em relação aos negros, pobres e favelados. 

 
Figura 09: Página fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos pensamentos 

(n° 0) confeccionada em folha sulfite A3, mostrando o ponto de vista dos alunos sobre a 

violência e o preconceito em geral. 
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Todas as imagens que aparecem reproduzidas nos fanzines não estão fora dos 

contextos descritos e mesmo que aparentemente não haja ligação alguma destas imagens 

com o conteúdo escrito é possível perceber que as imagens em si são aspectos importantes 

que fazem parte da estética e da visão que os alunos têm daquilo que eles escrevem e 

sentem no seu cotidiano familiar, social e escolar. 

 

1.7- Capas dos fanzines 

 

Neste subitem o processo de análise incidirá sobre o esboço gráfico das capas dos 

fanzines, pois é a partir da capa que o leitor entra em contato com o fanzine. Este processo 

não é diferente dos que aparecem em revistas, por exemplo.  

Schneider (2003. p.69), em seu trabalho sobre impressos argumenta que as capas 

servem para a constituição de um certo padrão gráfico, e que a  capa também é “lugar de 

reconhecimento”, revelando antecipadamente ao leitor qual é o conteúdo de um 

determinado impresso, sem que este necessariamente precise folheá-lo. 

E relação às capas dos fanzines estas muitas vezes já antecedem o conteúdo que está 

em seu interior, pois dependendo da proposta editorial do fanzine, este pode conter em sua 

capa uma descrição breve já através do nome dado a ele pelos que o confeccionam o que 

permite ao leitor uma antecipação dos conteúdos. 

Algumas das capas como do fanzine “Freada Brusca” n°08 foram confeccionadas a 

partir de uma variedade de temas, pois podemos perceber que a capa deste fanzine traz 

consigo uma rápida demonstração através da imagem em forma de desenho dos vários 

acontecimentos que cercam o cotidiano dos alunos, da escola e do bairro. 

 A capa do fanzine “Freada Brusca” foi confeccionada a partir de uma imagem 

desenhada a mão por um dos professores. Para desenhá-la ele contou com auxílio de uma 

caneta nanquim, colagem do título na parte superior e de uma frase de efeito na parte 

inferior. Para a confecção de ambos, título e frase, os alunos utilizaram letras retiradas dos 

computadores. 
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Figura 10: Capa do fanzine Freada Brusca n° 8 confeccionada em folha sulfite A3 com 

desenhos feitos a mão e letras retiradas do computador. 
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A capa do fanzine “Cara e Coragem” n°0 confeccionado por alunos do Ensino 

Fundamental não requereu, como podemos observar na figura abaixo, maiores detalhes 

visto que para a capa deste fanzine os alunos usaram um  desenho  feito a mão mas sem o 

uso de caneta nanquim. O nome do fanzine foi montado através da colagem de letras 

retiradas de revistas. Na parte inferior há outra vez o título do fanzine, porém feito com 

letra Times New Roman retirada do computador e colada na folha cartolina na qual toda 

capa foi feita. 

 

 

 
 

Figura 11: Capa do fanzine Cara e Coragem n° 0 confeccionada em folha sulfite A3. 
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Outra produção parecida foi apresentada no fanzine “Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos” n°0 (este fanzine foi confeccionado somente pelos 

alunos). A capa deste fanzine é quase toda feita à mão.  Desde o desenho até a frase os 

alunos fizeram uso de caneta nanquim e apenas no título os alunos fizeram uso da letra 

Times New Roman em formato maiúsculo e com variações de tamanho. 

Para a confecção do “Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos pensamentos” 

n° 01 os alunos fizeram algumas modificações tanto no formato externo e interno do 

fanzine como na apresentação das imagens e da capa. 

 Para a confecção dessa capa os alunos fizeram uso de colagens. O título do fanzine 

aparece em letra minúscula do tipo Times New Roman em negrito, tamanho 16, 

acompanhado pelo recorte de um desenho retirado de um livro com acabamento feito a mão 

e a frase na parte inferior foi escrita à mão com o uso de caneta nanquim. 
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Figura 12: Capa reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos 

pensamentos n° 0 confeccionada em folha sulfite A3. 
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Figura 13: Capa reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos 

pensamentos n° 1 confeccionada em folha sulfite A4. 
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Para a capa do “Manifesto” n° 0 confeccionado individualmente pelo aluno Aléx 

Eduardo que participava do “Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos 

pensamentos” a modalidade foi a utilização de um desenho centralizado feito à mão em 

papel sulfite tamanho A4.  

A folha foi dividida em duas partes em formato paisagem dobrada o que deu ao fanzine 

um outro formato de leitura, além de que desde o título até a frase na parte inferior da folha, 

as palavras foram escritas à mão com auxilio de uma caneta nanquim.  

 
 

Figura 14: Capa reproduzida do fanzine Manifesto n° 0 com desenhos feitos a mão e 

confeccionada em folha sulfite A4. 
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O próximo fanzine denominado “Fragmento” n°0 feito pela aluna Fabíula teve sua 

capa confeccionada a partir do uso de apenas uma imagem onde podemos observar o por do 

sol. Esta imagem com um significado um tanto diferente dos outros foi recortada em 

pedaços e depois montada, como em um jogo de quebra cabeças onde o próprio nome do 

fanzine parece também fazer parte deste jogo. A sobreposição sobre a imagem parece dar a 

esta capa e ao nome do fanzine o significado de um quebra cabeças. 

Na parte inferior da capa pode-se perceber o trecho de um poema da poeta Clarice 

Lispector retirado de uma revista e colado como frase de efeito, a escolha do nome do 

fanzine e da poesia, segundo a aluna, faz parte de um gosto de leitura pessoal e por isso o 

nome do fanzine ser Fragmentos. 

 

 
 

Figura 15: Capa reproduzida do fanzine Fragmento n° 0 confeccionada em folha sulfite A4. 
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Um outro fanzine também publicado por um dos alunos que participavam do 

“Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos pensamentos” denominado “No Início” 

foi o mais diversificado dentre quase todos os fanzines. Esta diversificação só foi possível 

devido à continuidade de sua confecção feita pelo aluno Alan Roso até os dias atuais. 

Este fanzine publicado pelo aluno Alan Roso desde a sua aparição teve a suas capas 

feitas através de colagens e desenhos. A capa do primeiro número (0) feito em papel sulfite 

A4 traz a o título do fanzine em destaque em letra Comic Sans MS, tamanho 36 em itálico 

negrito e o desenho recortado de um livro didático. Na parte inferior a frase foi escrita no 

computador em letra Sylfaen tamanho 12 depois foi recortada e colada junto ao desenho da 

capa dando a arte final ao fanzine. 

O outro número (01) do fanzine “No Início” foi confeccionado também em folha 

Sulfite A4 e a sua capa apresenta de novo a colagem de recortes e o recorte aqui 

apresentado é foto de um militante negro retirada de um jornal. 

O titulo do fanzine mesmo não sendo muito destacado devido a foto que ocupa uma 

considerável parte de toda a capa foi escrito no computador em letra Geórgia tamanho 36 

em itálico e depois colado na capa, já a frase desta vez abaixo do titulo foi escrita em letra  

Times New Roman tamanho 12. 

A capa do fanzine “No Início” n° 02 foi toda confeccionada a partir de um desenho 

feito a mão e com o devido uso de caneta nanquim. Esse desenho foi feito por um jovem de 

nome Oséias que não era aluno, mas também participava dos fanzines que os aluno 

confeccionavam. 

No entanto a capa do próximo número (03) foi feita pelo próprio editor onde o título 

foi feito a mão com o auxilio do chamado “branquinho” acompanhado de colagens diversas 

e a na parte inferior foi escrita no computador em letra Comic Sans MS tamanho 16. 

O fanzine “No Início” n° 04 teve novamente a sua capa feita à mão pelo jovem 

Oséias. Esse desenhista tornou-se referência para uma grande parte dos fanzineiros devido 

ao seu modo de fazer os desenhos. 
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Figura 16: Capa reproduzida do fanzine No Início n° 0 confeccionada em folha sulfite A4. 
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Figura 17: Capa reproduzida do fanzine No Início n° 01 confeccionada em folha sulfite A4. 
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Figura 18: Capa reproduzida do fanzine No Início n° 2 com desenhos feitos a mão 

confeccionada em folha sulfite A3. 
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Figura 19: Capa reproduzida do fanzine No Início n° 3 confeccionada em folha sulfite A4. 
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Figura 20: Capa reproduzida do fanzine No Início n° 4, confeccionada em folha sulfite A4. 
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Figura 21: Capa do fanzine No Início n° 5, confeccionada em folha sulfite A4. 
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Todas a capas acima reproduzidas, como podemos perceber, têm como finalidade 

princip o no 

sentido

icados das atitudes 

e comp

arecem na parte superior da capa já que o centro é 

totalme

efere-se ao número, ano, mês e em algumas publicações podemos perceber 

que est

 o leitor não encontra informações ou indicações sobre estes conteúdos, mas 

mesmo

as em 

quadrin

rque possibilita um traço visível e forte que não é apagado no momento em que 

estes re

al dar uma identidade visual aos fanzines tanto no sentido da escrita (título) com

 dos conteúdos a serem lidos nos fanzines, pois a capas destes fanzines tratam 

também de assuntos corriqueiros que envolvem as vidas destes alunos.  

Grande parte dos fanzines, por possuírem uma linguagem própria entre as mais 

diversas produções encontradas, transmitiram através das capas os signif

ortamentos de seus produtores. 

O título dos fanzines é uma das referências muito importante, pois também revela 

conteúdos. Os títulos quase sempre ap

nte voltado para a reprodução de algum tipo de desenho ou gravura feita ou não 

pelos alunos. 

 Na parte inferior das capas a informação que temos ao ter em mãos qualquer um 

dos fanzines r

as referências são relativas às estações do ano. Em alguns casos estas informações 

são encontradas nos editoriais que geralmente se encontram na primeira página dos 

fanzines. 

Outro aspecto importante das capas dos fanzines diz respeito aos conteúdos a serem 

lidos, pois

 não tendo essas informações o leitor tem referências que muitas vezes são passadas 

boca a boca pelos fanzineiros no momento em que estes distribuem os seus fanzines. 

Além dos conteúdos que trataremos mais adiante muitas capas geralmente são 

montadas com o auxílio de recortes e figuras retiradas de revistas, jornais e de revist

hos. Mas nas capas dos fanzines “Freada Brusca” n° 08, “Pensamento do 

esquecimento e Esquecimento dos pensamentos” n° 0, “Manifesto” n° 0, “No Início” n° 02 

e n° 04, podemos perceber que os desenhos foram feitos à mão com o auxílio de canetas 

nanquim.  

Este tipo de caneta é constantemente utilizado pelos alunos na confecção dos 

fanzines po

produzem os fanzines. As canetas nanquins são usadas em quase todos os fanzines.  
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1.8 - O editorial dos fanzines 

anzines é o espaço onde os alunos escrevem as suas 

erspectivas de opinião. Estes editoriais estão quase sempre na primeira página e podem ser 

escrito

is Sérgio Pacheco do 

ascim

 mão e um recorte 

de qua

tica a ser abordada refere-se ao conteúdo escrito dos 

fanzine

 
O editorial da maioria dos f

p

s por um ou mais alunos, pois tudo depende do tema a ser abordado.  Os editoriais de 

alguns fanzines possuem temas expressos com um viés pessoal quando são escritos por 

apenas um aluno, especialmente em se tratando dos fanzines pessoais. 

 Alguns editoriais apresentam imagens, desenhos e figuras, pois esta é mais uma das 

estratégias utilizadas nos fanzines feitos pelos alunos da E.E. Padre Lu

N ento, que em alguns editoriais usam figuras de forma recorrente.  

 O fanzine “Pensamento do esquecimento e Esquecimento dos pensamentos” n°0 

traz em seu editorial uma parte escrita, uma parte com letras desenhadas a

drinhos todos em uma mesma página mostrando que os editoriais dos fanzines 

também podem ser diversificados. 

No próximo capítulo olharei para mais uma das características de variedade que os 

fanzines apresentam. A caracterís

s. Este conteúdo é marcado, sobretudo pela leitura de mundo que estes fazem de sua 

realidade, além de que os conteúdos também determinam algumas mudanças na confecção 

e no modo de publicação dos fanzines. 
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Figura 21: Editorial reproduzido do fanzine Pensamento do esquecimento e 

Esquecimento dos pensamentos n° 0 confeccionada em folha sulfite A3. 
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CAPÍTULO III 

 
2 - Descrevendo os conteúdos dos fanzines 

 
Este capítulo tem como principal objetivo a análise dos conteúdos publicados em 

todos os fanzines confeccionados pelos alunos. Tal análise nos permitirá entender as 

estratégias do uso e da apropriação da escrita como forma de manifestação de opinião sobre 

diversas questões referentes ao universo dos alunos envolvidos na confecção dos fanzines. 

Tais conteúdos aparecem como escritos e com imagens que sinalizam uma das 

principais características dos fanzines. Eles nos dão um entendimento atualizado dessa 

forma de expressão da cultura juvenil que vem sendo utilizada há décadas por uma parcela 

considerável de jovens de vários países, os fanzines. 

Podemos perceber que os conteúdos dos fanzines, em sua grande maioria, refletem a 

discussão de temas específicos e de temas mais gerais. Dentre esses temas podemos 

encontrar discussões sobre questões raciais, na qual a grande parte dos alunos por serem 

negros e perceberem o chamado “racismo cordial”, constantemente escreviam poesias e 

textos sobre a temática em questão, usando também desenhos colados ou feitos a mão. 

 Em todos os fanzines destacam-se uma diversidade de discussões, como a questão 

de gênero, questão essa que constantemente é percebida e descrita tanto pelos jovens do 

sexo masculino como pelas jovens do sexo feminino.  

É importante destacar também que para dar relevância às questões de gênero tanto 

os meninos como as meninas faziam pesquisas na biblioteca ou em revistas dedicadas a 

esse tema.  Segundo eles isso visava dar uma maior seriedade e profundidade ao assunto 

tratado.  

Uma outra questão, essa relacionada exclusivamente à escola e à educação também 

pode ser encontrada nas páginas dos fanzines produzidos pelos alunos. Todos os alunos 

envolvidos na confecção dos fanzines idealizavam a escola como um espaço que deveria 

discutir e aprofundar questões que discutissem “a realidade e não conteúdos repetitivos e 

que nada acrescentava ao cotidiano dos jovens de periferia”. Além dessas questões pude 

perceber também que na maioria dos fanzines analisados há também uma considerável 
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referência para as questões relacionadas à violência local e regional que envolve não só os 

alunos, mas também o meio social em que vivem. 

 Nesse sentido se a leitura é uma prática que não é neutra (Abreu, 2000, p.15), 

podemos afirmar que ao produzirem seus textos os alunos também entraram num campo de 

disputa onde se afirma um campo de poder. Utilizar os textos para reflexões e defesa de 

suas concepções e visões sobre o mundo reflete a necessidade de usar a leitura e a escrita 

para adentrar um campo de poder muitas vezes distante de uma grande parte da juventude 

para qual é negado o processo de “moratória social4”. 

 Os conteúdos dos fanzines sinalizam uma tentativa de compreensão e apreensão do 

todo social que envolve aspectos da vida social, escolar e familiar desses jovens alunos que 

não aceitando a forma como são representados tentaram, através dos fanzines atuar, como 

representantes de si dentro do corpo social do qual faziam e ainda fazem parte. 

 O repertório e a diversidade de assuntos contido nos fanzines encarna situações 

locais, mas também demonstram a aquisição de novas possibilidades dos alunos a uma 

maior atenção na observação de situações que mesmo estando distantes desses jovens de 

alguma forma são observadas e discutidas através dos seus textos. 

Os textos escritos nos apontam para uma reflexão que é própria do universo juvenil 

das periferias de uma grande cidade como São Paulo. Mas a grande diferença ocorreu a 

partir do momento em que todos os conflitos gerados em sua grande parte na família, na 

escola e sobretudo no cotidiano do bairro, foram colocados no papel e discutidos com 

outros jovens que não faziam fanzine, mas que tinham acesso a esses via convivência 

escolar. 

A participação de outros alunos nessa discussão, como pude perceber, era feita 

através da circulação dos fanzines pelos corredores e salas de aula. Além disso, essa 

discussão com os alunos que não faziam parte do grupo de fanzineiros, trouxe para esses a 

possibilidade da construção de laços afetivos que ainda não eram totalmente sólidos, visto 

que foi possível perceber por parte de outros alunos uma integração que ainda não existia 

devido a algumas diferenças em sua grande parte relacionadas ao estilo de roupa, música, 

maneira de falar dentre outras. 

                                                 
4 Moratória social é a possibilidade que alguns jovens tem de postergar a idade do matrimônio, da procriação 
e de ingresso no mercado de trabalho devido a um tempo livre socialmente legitimado. Margulis e Urestti, 
1995. 
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A discussão sobre os conteúdos dos fanzines também requer o uso específico de 

imagens para demonstrar a variação temas, pois imagens e temas praticamente estão 

entrelaçados nos fanzines. 

 Para uma melhor análise dos conteúdos dos fanzines produzidos pelos alunos, 

podemos destacar desde de já que grande parte do material analisado externa opiniões que 

se dizem críticas, ou seja, quase todos os fanzines apresentam “propostas políticas para um 

novo tipo de sociedade”. 

Alguns fanzines tiveram como proposta inicial de produção abordar alguns temas 

específicos. Podemos dar destaque ao fanzine “Freada Brusca” que na sua oitava edição e 

devido ao de ter sido feito ser feito por mim elegeu como eixo temático a discussão sobre 

escola e educação na visão dos alunos em geral, e  não somente  dos que faziam esse 

fanzine. 

A discussão relativa à educação foi proposta por um dos professores que 

confeccionava o fanzine junto aos alunos. Uma grande parte das páginas desse fanzine 

discute a educação e o seu papel para uma possível “construção de um mundo diferente”. 

Devido ao fato do fanzine “não ter uma organização padrão”, podemos perceber que 

mesmo em um número onde o eixo temático é a visão dos alunos sobre escola e educação, 

aparecem também outros conteúdos que não são propriamente os referidos no editorial. 

Observando a produção da opinião dos alunos sobre escola e educação, podemos 

entender que escola e educação são para os alunos a mesma coisa, ou seja, houve um 

consenso entre os alunos logo no início de que a educação que aí está é um problema da 

escola e não das leis que a regem e acabam por produzir um tipo de cultura que molda os 

comportamentos muitas vezes inadequados de alguns dos profissionais que atuam na área 

da educação. 

Muitos alunos têm consigo que a educação é redentora de todos os males da 

sociedade, ou seja, basta mudar a educação e a forma como ela é aplicada nas escolas, que 

teremos um mundo sem injustiças e indivíduos com consciência política. Essa visão é 

reforçada muitas vezes também em sala de aula pelos professores, sem que haja por parte 

desses em muitos casos um real interesse pelas discussões políticas que estão em jogo nas 

transições de secretarias e de governos. 
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 Podemos perceber tal colocação de acordo com a reprodução da página do fanzine 

“Freada Brusca” n°08, onde há textos de dois alunos. Um aparece discutindo a educação 

que vem recebendo na escola pública e o outro aparece discutindo questões políticas não 

ligadas diretamente ao tema em questão, mas que ao meu ver estão ligadas diretamente ao 

“sensório juvenil” próprio de muitos jovens nas periferias.  

Pode-se observar que ambos questionam, à sua maneira, os aspectos gerais tanto do 

assim denominado sistema capitalista como da educação que recebem nesse mesmo 

sistema. Um trecho retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente parece completar os 

textos publicados com aquilo que por lei deveria valer como direito adquirido, mas que não 

é respeitado pelo Estado. Nesse sentido um considerável número de fanzines, mesmo os 

temáticos, em grande parte de suas páginas reunia assuntos diversos. podemos observar isso 

na ilustração que virá mais adiante. 

De maneira geral podemos encontrar nos fanzines idéias e concepções que os alunos 

possuem sobre a questão dos direitos e deveres dos adolescentes de acordo com a leitura 

que esses fazem do Estatuto. Uma grande parte dessas idéias eram formuladas de maneira 

superficial ou aprofundada, pois tudo dependia das discussões que o grupo fazia antes de 

publicar os fanzines, mas no geral a grande parte dos alunos que confeccionava os fanzines 

possuía, já no inicio, uma idéia básica sobre os seus direitos e deveres como indivíduos 

jovens e possuidores de características sociais muito semelhantes. 

Um outro aspecto interessante era o de que para discutir os temas alguns alunos 

traziam reportagens de jornais onde os jovens, principalmente os de periferia, eram tratados 

de forma preconceituosa, pois para alguns alunos “imprensa colocava padrões culturais 

para muitos jovens de periferia que não eram condizentes com a realidade vivida por eles 

não respeitando dessa maneira os seus direitos”. 

Nesse sentido Zaluar (2004), indica que o processo de globalização de muitos dos 

aspectos da cultura em geral e a veloz difusão dos valores da indústria cultural em relação 

aos novos estilos da cultura juvenil, tem ocasionado a transformação, mesmo que 

parcialmente, dos jovens em consumidores de produtos especialmente fabricados para eles, 

sejam vestimentas, sejam estilos musicais e também é claro drogas lícitas e ilícitas. 

O consumo de signos juvenis é cada vez mais incentivado devido ao avanço da 

cultura da imagem e nesse sentido os símbolos juvenis são fetichizados pelas linguagens 
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hegemônicas da sociedade de consumo. Um exemplo é a poderosa ação da indústria do 

tempo livre que constantemente promove uma intensa e rápida circulação de imagens no 

cotidiano social (Margulis e Urestti, 1995, p.15). 

Muitos dos aspectos da atual situação política do Brasil e do mundo que os alunos 

conseguem perceber também são trazidos para as páginas dos fanzines. 

 Tal afirmação pode ser entendida na página reproduzida abaixo onde no texto 

escrito pelo aluno Anderson de 17 anos e estudante do 1° ano do Ensino Médio. No texto o 

aluno discorre sobre a necessidade de uma “ruptura política” com o Estado burguês 

capitalista, que segundo o aluno, “é o responsável por todas as injustiças sociais e para 

manter essas injustiças utiliza os meios de comunicação para manter o povo alienado”. No 

mesmo texto o aluno propõe também que é preciso manter uma luta política, mas sem a 

mediação tradicional dos partidos políticos e dos políticos profissionais. 

O aluno Manoel Flávio de 19 anos e aluno do 2° ano do Ensino Médio ao discorrer 

sobre a educação que há tempos vem recebendo e que conseguiu absorver dentro da escola 

pública, analisa a seu modo a questão de classes sociais. Em sua análise, o aluno toma para 

si conceitos clássicos da sociologia marxista e escreve que “todo homem que luta por um 

mundo justo sempre é boicotado pela burguesia e pela ideologia dominante” mas no seu 

caso a partir de um certo momento “não irá mais se enganar, pois já descobriu contra quem 

lutar e, além disso, tomou consciência de sua classe social”. 

Podemos observar nos dois textos que ambos os alunos apresentaram através de 

uma leitura própria da realidade social as suas críticas ao sistema capitalista e, além disso, 

um forte “sentimento antiburguês”, sentimento esse que permeia também não só os textos 

dos fanzines, mas os desenhos e a própria conduta social que uma grande parte dos alunos 

que confeccionavam os fanzines procuravam explicitar tanto na sala de aula como nas suas 

relações com as suas famílias. 
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Figura 2.1 – Reprodução da página do fanzine Freada Brusca n° 08 com conteúdos 

referentes à educação e política e Estatuto da Criança e do Adolescente escrita e montada 

pelos alunos Anderson e Manoel Flávio ambos alunos do Ensino Médio do período 

noturno. 
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2.1- Imagens da análise da conjuntura internacional 

 

Os fanzines produzidos pelos alunos discutiam a partir de seus pontos de vista tanto 

a conjuntura política internacional com a conjuntura política nacional. Dentre essas análises 

que despontam na forma de caricaturas, desenhos, imagens e textos escritos podemos 

encontrar discussões sobre a fome, a guerra, a violência, o imperialismo, a educação e 

também sobre questões culturais. 

 É possível perceber uma abordagem própria no texto ilustrado do fanzine “Freada 

Brusca” n°08 no qual em uma das páginas o principal destaque é a presença da imagem do 

revolucionário mexicano e um dos líderes da Revolução Mexicana Emiliano Zapata. Essa 

imagem e o próprio texto são recortes de uma revista que os alunos tiveram acesso via um 

dos professores que constantemente auxiliava os alunos tanto na confecção como na 

divulgação do trabalho produzido por esses alunos. 

Ao tomarem para si personagens de visibilidade histórica na sociedade 

contemporânea dentre elas Ernesto “CHE” Guevara, Emiliano Zapata, Malcom X dentre 

outros (e que nos fanzines são vistos como figuras de resistência às múltiplas formas de 

poder sejam esses de “esquerda ou direita”), os alunos conseguiam desgrudar essas figuras 

das formas e discursos tradicionais defendidos pelos partidos ou grupos de esquerda, pois 

essas imagens quando eternizadas por certos grupos, passam de alguma forma a fazer parte 

do cotidiano dos alunos seja na escola ou na vida cotidiana. 

 Mesmo que em uma mesma página possamos perceber um poema escrito por uma 

das professoras que os alunos sempre recorriam na intenção de fazer com que seus textos 

fossem “corrigidos”, os conteúdos considerados políticos pelos alunos não perdem a sua 

essência principal, ou seja, a contestação das estruturas e da conjuntura originárias do 

modelo político e econômico atual. 

Toda as análises sobre a conjuntura política nacional e internacional foram frutos de 

pesquisas que os alunos faziam na escola por intermédio de livros e revistas as (os) quais 

tinham acesso ao conseguir utilizar a biblioteca da escola E. E Padre Luiz Sérgio Pacheco 

do Nascimento, além do que, para alguns essas informações eram conseguidas através de 

outras estratégias como, por exemplo, as bancas de jornal ou através da internet. 
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Uma interessante observação e que merece aqui um destaque, está relacionada ao o 

uso da biblioteca pelo grupo dos alunos que faziam os fanzines já que, antes desse grupo 

“tomar esse espaço para si”, dificilmente a biblioteca era aberta sem que houvesse um 

monitor, pois segundo alguns professores, “não era confiável que os alunos ficassem 

sozinhos na biblioteca da escola”. 

Esse aparente cuidado, que aqui pode ser traduzido como preconceito por parte de 

alguns professores, só foi quebrado a partir do momento em que os alunos que 

confeccionavam os fanzines começaram a fazer circular entre outros alunos, além deles 

mesmos, alguns livros que dificilmente esses teriam acesso se ficassem na dependência de 

empréstimos ou de indicações de leituras dadas em sala de aula. 

As “análises de conjuntura” feitas pelos alunos e que fazem parte do conteúdo das 

páginas dos fanzines, não podem ser entendidas como as análises tradicionais que 

usualmente são feitas pelos sindicatos, grupos políticos, organizações partidárias ou até 

mesmo por intelectuais ligados à academia.  

Todas as análises no geral são aparentemente simples e diretas, pois segundo um 

dos alunos “as visões políticas desses grupos ou pessoas tendem quase sempre a ser algo 

muito fechado, chato e fora da realidade das pessoas moradoras das grandes periferias 

urbanas”. Nesse sentido, ainda de acordo com os alunos, tais análises ao serem publicadas 

em fanzines como os deles poderia impedir “que outras pessoas lessem os textos, 

entendessem as idéias ou até mesmo se aproximassem do grupo para tentar entender o que 

eles estavam querendo transmitir através dos fanzines”. 

No entanto pude perceber através da leitura dos fanzines e de algumas conversas 

com os alunos que os liam, que as análises de conjuntura, mesmo não sendo discutidas de 

acordo com a ótica dos grupos políticos tradicionais, conseguiam traduzir em grande parte 

muitas das preocupações dos alunos com os acontecimentos sociais, econômicos, políticos 

e culturais. 
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Figura 2.2- Página reproduzida do fanzine Freada Brusca retratando a discussão dos alunos 

em relação à conjuntura política internacional apontando para o levante zapatista mexicano 

e também trecho de uma música rap do grupo paulistano Facção Central. 

 
 

 95



2.2 – Abordagens sobre a conjuntura política nacional 
 

Müxeel (1994) levanta a discussão que na sociedade atual uma grande parte dos 

jovens vêem a política com muito distanciamento. A autora defende que existe hoje, para 

uma considerável parcela da juventude, outros recursos que podem ser usados para 

alimentar e substituir a atividade política dentre elas a arte e a cultura.  A autora argumenta 

também que uma melhor comunicação entre as pessoas pode ser estabelecida através dessas 

duas manifestações e que, nesse sentido, essas manifestações, na atualidade, fazem parte 

das novas expectativas em relação ao “político”. 

Em relação à conjuntura política nacional os alunos discutiam nos fanzines, 

sobretudo assuntos emergentes e que se situavam na imediata ordem do dia. Dentre esses 

assuntos podemos perceber um grande espaço dedicado aos temas que discutiam, sobretudo 

“a função dos políticos no Brasil”, assunto este que como pude observar sempre esteve em 

destaque em grande parte dos textos e poesias dos alunos.  

Quando abordavam a conjuntura política nacional os alunos discutiam uma 

diversidade enorme de assuntos dentre eles o processo de colonização do Brasil passando 

por tópicos que iam desde a chegada dos portugueses até os dias atuais.  

 Um dos temas bastante presente e em maior destaque em grande parte dos fanzines 

é o que discute a influência dos Estados Unidos da América na cultura, na economia e 

também na política do Brasil. Essa influência é tida com negativa, como pude perceber nos 

textos da maioria dos fanzines produzidos na escola pelos alunos. Além disso, para os 

alunos, essa influência negativa era relacionada ao imperialismo norte americano que cada 

vez mais “afundava o Brasil em dívidas e negava a esse a sua tão propagada democracia e 

independência”. 

Todos esses assuntos que fazem parte dos conteúdos nos fanzines refletem, e isso 

merece aqui um destaque, a questão da apropriação temática desses alunos, que mesmo 

sendo desprovidos de acesso “à tecnologia” reagem às informações muitas vezes 

distorcidas e transmitidas pelos meios de comunicação de massa. 

 O ano de 2002 foi marcado pelas eleições a nível estadual e federal, além disso, 

essas eleições trouxeram para o cenário político brasileiro a figura de um ex-operário que 

conseguiu ser eleito para exercer a função pública de presidente do Brasil. 
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 Na visão que os alunos vão imprimir em seus textos que circularam nos fanzines o 

novo governo significava “algum tipo de mudança” expectativa muito perceptível em 

alguns textos e poesias publicados (as) nos fanzines. 

Neste sentido podemos observar de acordo com a figura abaixo que alguns alunos 

tinham consigo uma perspectiva própria de que o problema da política nacional era a falta 

da participação de um setor que até então era marginalizado pelos eleitores, neste caso, o 

trabalhador migrante, segmento esse do qual a maioria dos alunos faz parte, já que no 

bairro existe um número elevadíssimo de moradores que são de origem nordestina e 

exercem funções de trabalho relacionadas ao trabalho braçal, seja na indústria ou na 

construção civil. 

No texto abaixo o aluno Manoel Flávio de 19 anos e estudante do 2° ano do Ensino 

Médio discorre sobre sentimentos próprios de alguém que ainda consegue ver nesse novo 

governo escolhido pelo povo uma perspectiva de mudança que talvez possa favorecer os 

trabalhadores de baixa renda. Além disso, o aluno também escreve sobre questões sociais 

que mesmo em um texto aberto ao verso livre passa a ter uma forma poética que mantém 

um tom crítico e ao mesmo tempo esperançoso. 

Podemos observar também que na página abaixo reproduzida do fanzine 

“Pensamento do esquecimento e Esquecimento do pensamento” n° 0 há também outros 

trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente onde são lidos os direitos dos estudantes 

em relação às obrigações do Estado para com a educação pública. 

Diversas foram as maneiras encontradas pelos alunos para a confecção dos seus 

fanzines, para tanto alguns deles eram encarregados de acompanharem algumas discussões 

que estivessem de acordo com as propostas que eles iriam imprimir nos seus fanzines. 

Alguns alunos participavam de debates para ficarem interados de certas discussões, 

consultavam alguns professores sobre temas mais específicos que ainda não estavam bem 

esclarecidos, para dessa maneira segundo eles próprios “não ficarem escrevendo sobre 

acontecimentos que não sabiam ou que ainda não tinham se aprofundado”. 
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Figura 2. 3 - Página reproduzida do fanzine Freada Brusca n°08 contendo discussão feita 

pelo aluno Manoel Flávio sobre eleições e conjuntura política nacional além de trechos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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Em relação aos demais conteúdos encontrados nos fanzine percebemos discussões, 

desenhos e poesias que abordam desde grandes temas ou temas gerais e que devido a isso 

podem envolver curiosamente um maior número de alunos.  

Podemos perceber, além disso, que em relação os grandes temas é interessante dar 

mos destaque para as citações que os alunos fazem de escritores, poetas, pensadores ou 

filósofos. Além disso, podemos encontrar um grande número de temas que contém 

discussões sobre a questão da mulher, sobre a arte, violência policial, racismo, homofobia, 

desrespeito por parte de alguns professores, condições da escola e do bairro dentre outros.  

Todos os temas aqui ressaltados fossem esses gerais ou específicos fazem parte de 

uma discussão cotidiana própria que acabava por determinar e impulsionar a visão de 

mundo dos jovens alunos envolvidos nos fanzines. 

 Os fanzines que continham um maior número de textos onde aparecem discussões 

sobre questões políticas no geral são os fanzines “Freada Brusca”, “Pensamento do 

esquecimento e Esquecimento do pensamento”, “No Início”, “Cara e Coragem” e 

“Manifesto”, já no caso do fanzine “Fragmento” feito pela aluna Fabíula de 15 anos e aluna 

do 1° ano do Ensino Médio a grande parte dos conteúdos eram dedicados, sobretudo à 

poesia, contos e pensamentos. 

Alguns dos fanzines portadores de um vínculo mais próximo com a literatura ou a 

poesia como era o caso do fanzine “Fragmento”, não possuíam uma crítica em relação à 

política direcionada à discussão sobre esta ou aquela posição política ou partidária. A sua 

autora, porém não deixava de tecer suas críticas com a linguagem da poesia.  Através de 

seus poemas a aluna Fabíula também faz críticas principalmente às instituições.  

Cabe aqui uma observação relevante relacionada aos estilos de escrita do grupo de 

alunos fanzineiros, tal observação diz respeito a questão de que mesmo a aluna Fabíula 

confeccionando um fanzine com um tom mais poético e nem tanto político, a mesma  

jamais foi descriminada por sua maneira de entender e transmitir esse entendimento sobre o 

mundo. Sendo assim isso nos mostra que as diferenças e as multiplicidades no estilo de 

escrita não impediam de maneira alguma a coesão do grupo, pois os alunos tinham consigo 

que deveriam saber respeitar as diferenças de estilos fossem esses musicais ou de escrita. 
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Figura 2.4 - Página reproduzida do fanzine Fragmento nº 0 confeccionado pela aluna 

Fabíula estudante do 1° ano do Ensino Médio onde percebemos uma poesia de conteúdo 

em forma de crítica social. 
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2.3 – Abordando a questão feminina 

 
Segundo Margulis e Urresti (1995), a sociedade e a cultura para além da fisiologia, 

indicam temporalidades diferentes para homens e mulheres, sendo que no caso das 

mulheres o tempo acaba sendo muito mais limitado, pois esse é extremamente vinculado à 

maternidade e as mulheres geralmente em sua maior parte estão quase sempre sujeitas as 

diversas ingerências externas.  

Os autores apontam ainda que no caso das mulheres jovens na nossa sociedade 

contemporânea existem mudanças notáveis em relação as suas avós e mães que são 

provavelmente muito mais intensas se comparadas àquelas vividas pelos meninos (Margulis 

e Urestti 1995, p. 13). 

Em todos os fanzines confeccionados pelos alunos da E.E. Padre Luiz Sérgio 

Pacheco do Nascimento podemos perceber a presença e a participação das meninas tanto na 

confecção, na participação em relação aos conteúdos e nas discussões em grupo sobre os 

temas que seriam abordados. Essa presença e participação das meninas na discussão, 

confecção e circulação dos fanzines ao meu ver condensa, formata e dá ainda mais 

heterogeneidade aos fanzines e aos seus produtores. 

 Sabemos que a participação das meninas acabou gerando uma quebra de certas 

condutas e posturas muitas vezes adotadas pelos alunos, pois alguns garotos mesmo que 

enxergassem nas meninas apenas pessoas interessadas nas discussões ainda não 

conseguiam enxergá-las como possíveis aliadas no trabalho de confecção dos fanzines. 

Destaco isso devido ao fato de que alguns alunos, segundo a fala de seus próprios amigos, 

“ainda não botavam fé nas meninas e apenas ficavam dando em cima dessas no intuito de 

ficar com elas ou faziam muitas vezes sem perceber algumas piadas com conteúdos 

machistas”. 

 As meninas ao participarem de todo o processo de produção e divulgação dos 

fanzines colocam em pauta suas preocupações e percepções do “significado de ser mulher 

em nossa sociedade”. Mesmo essa percepção não sendo aprofundada e embasada em 

teorias feministas as meninas fanzineiras apresentam muitas vezes críticas que revelam por 

um entendimento próprio do que significa ser mulher dentro do contexto em que estão 

inseridas. 
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 Podemos perceber essa discussão ao observarmos o texto da página reproduzida 

abaixo escrito por uma das alunas que participavam do fanzine “Cara e Coragem”, onde em 

um texto aparentemente simples a aluna em questão apresenta a sua percepção sobre a 

violência que a maioria das mulheres sofre, principalmente as de periferia. 

 A participação de um considerável número de meninas na confecção dos fanzines 

transporta para nós um significado que pode nos fornecer pistas para uma questão 

importante, ou seja, em muitos lugares meninos e meninas não se falam porque não se 

conhecem ou porque não se entendem em seus comportamentos que, como sabemos, são 

próprios a esse período de amadurecimento de todos os jovens. 

No interior da escola ao meu ver é preciso negociação para uma possível interação 

entre ambos. Isso nos permite afirmar que a escola mesmo tendo o seu significado 

contestado pelos jovens (sejam esses meninos ou meninas) ainda é um espaço que pode 
quebrar muitas das distâncias impostas por algumas idéias que se espalham com “naturais”.  

Sendo assim a escola não pode ser vista apenas com um local de inculcação ou de 

reprodução, porque ela é para uma grande parte dos jovens que nela adentram seja para 

estudar ou para se socializar com seus pares, espaço de interação, produção de símbolos e 

de convivência de gêneros diferentes, culturas e comportamentos sociais. 
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Figura 2.5 – Reprodução de uma das páginas do fanzine Cara e Coragem n° 0 na qual 

observamos  um conto  feito  por  uma  aluna retratando a violência contra a mulher e 

 também  citação de um trecho de uma música do rapper  carioca Mv Bill. 
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2.4- Debatendo a questão racial 

 
A maior parte dos conteúdos dos fanzines segue a tendência que é ditada pelo 

próprio editor. Percebemos isso ao analisar fanzines que foram confeccionados e 

publicados por apenas um dos alunos. Um desses fanzines ao qual me refiro é o fanzine 

“No Início”, que a cada nova publicação tinha e ainda tem como objetivo principal dar um 

maior enfoque às discussões raciais. 

A discussão sobre a questão racial como pude perceber ao decorrer do tempo vai 

tomando cada vez mais corpo e consistência e a cada nova publicação do fanzine “No 

Início”, surgem novas citações de lideranças ligadas ao causa da justiça e da igualdade em 

relação ao povo de origem africana. Dentre eles podemos citar Martim Luther King, 

Malcom X e o sociólogo W.E.B Du Bois. 

O fanzine “No Início” confeccionado pelo aluno Alan Roso e que na época de sua 

primeira publicação tinha 16 anos e cursava o 2 ° ano do Ensino Médio ainda é publicado 

por seu autor. Esse aluno atualmente está cursando o nível superior e o seu fanzine segundo 

ele “não é bem visto pelos seus colegas de classe, pois esses dizem que ele é muito radical 

ao defender o seu ponto de vista, além de não ser democrático”. 

O fanzine em questão tem como principal objetivo como já foi dito uma discussão 

que segundo seu autor “possa favorecer a um entendimento das diversas maneiras que o 

racismo assume nesta sociedade dita democrática, onde o objetivo principal da “dita 

democracia racial” é apagar as diferenças e valorizar um único e demagogo 

multiculturalismo construído pela elite branca repassado diariamente aos pobres e negros 

pelas tais das Ongs”. 

 Ao entender as Ongs de uma forma crítica o aluno coloca em pauta na sua fala e no 

seu fanzine uma visão contrária ao que vem sendo debatido em relação ao terceiro setor no 

Brasil.  Coutinho apud Montanõ (2002) indica que; 

 
É necessário explicitar o que vem a ser esse setor, o que tem de diferente ou de especial para ser 

designado dessa forma. A denominação “terceiro setor” se explicaria, para diferenciá-lo do Estado 

(Primeiro Setor) e do setor privado (Segundo Setor). Ambos não estariam conseguindo responder as 

demandas sociais; o primeiro, pela ineficiência; o segundo, porque faz parte da sua natureza visar o 
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lucro. Essa lacuna seria ocupada por um “terceiro setor” supostamente acima da sagacidade do setor 

privado e da incompetência e ineficiência do Estado. 

 

As Ongs na atualidade para alguns autores como Montanõ (2002) estão muito 

distantes do seu papel inicial nos anos 70, pois para ele muitas delas na atualidade ao invés 

de fazerem parceria com os movimentos sociais como faziam nos anos 70 estão cada vez 

mais assumindo o papel desses. Concluindo o aluno ao por em pauta a questão do 

multiculturalismo e das Ongs, rebate uma visão muito presente em quase todos os espaços 

da vida pública e privada. 

Nesse mesmo contexto há também o fanzine “Cara e Coragem”, que mesmo não 

sendo um fanzine temático traz em muitas de suas páginas textos e conteúdos que também 

fazem referência à questão da exclusão social sofrida pelos negros no Brasil.  

O fanzine em questão apresenta conteúdos que mesmo sendo escritos por alunos do 

ensino fundamental com idade entre 13 e 16 anos, nos fornecem elementos para concluir 

que esses alunos já faziam discussões bem amadurecidas para jovens dessa faixa etária. 

Podemos perceber também que os conteúdos dos fanzines aparecem com uma 

linguagem muito diferente daquela que os alunos falam diariamente. No caso, a linguagem 

escrita acaba proporcionando uma maior liberdade. Discuto essa questão devido ao fato de 

que os alunos que publicavam o fanzine “Cara e Coragem” eram extremamente tímidos ao 

se expressarem através da fala, mas ao escreverem textos para o fanzine que 

confeccionavam a impressão que temos é que tal timidez não existe. 

Podemos concluir nesse sentido que ao tomar por estratégia a escrita e não a fala, a 

grande parte dos escritos feitos pelos alunos ganha uma maior intensidade, o que não era 

possível observar no momento em que os mesmos falavam sobre as suas propostas e idéias.  

Escrever para um fanzine proporcionou a alguns alunos mais tímidos talvez uma nova 

maneira de organizar e dizer o que pensavam e sentiam.  
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Figura 2.5 - Página reproduzida do fanzine No Início n°04 contendo poema sobre a questão 

racial feita pelo aluno Alan Roso de Oliveira. 
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  No caso do fanzine “Cara e Coragem” mesmo em que algumas páginas houvesse 

uma constante referência à discussão racial havia também poesias e textos sobre questões 

das mais diversas possíveis, visto que esse fanzine contava com a participação direta de 

uma professora de Português que também participava dos outros fanzines. 

A participação da Prof. Aiolanda nesse fanzine deveu-se ao fato que a mesma levou 

a idéia do fanzine para esse grupo de alunos com os quais ela possuía mais afinidade. Essa 

participação também despertou nos alunos o interesse pela leitura e escrita. 

 A confecção do fanzine “Cara e Coragem” proporcionou para os alunos do ensino 

fundamental e para a professora a descoberta de uma nova forma de interação entre 

professora e alunos e tal interação também ocorreu com o grupo de alunos que estudavam 

no período noturno e que já possuíam a prática de confeccionar fanzines.  

Na reprodução de uma das páginas do fanzine “Cara e Coragem” podemos observar 

também que os alunos possuem uma crítica e uma discussão contrária a algumas propostas 

em relação a própria defesa da questão racial, visto que ao enxergarem que não é apenas em 

uma determinada data que os negros devem ser respeitados, esses entendem que é preciso 

ainda muita discussão sobre a questão dos negros no Brasil. 

O conteúdo do texto aponta para uma discussão que devido à circulação dos 

fanzines pode ser lida, entendida e possivelmente absorvida não só pelos alunos e 

professores, mas também por outros indivíduos que fazem parte do convívio social desses 

alunos. Isso ao meu entender pode ocorrer de uma forma generalizada no bairro, nos 

eventos e até mesmo no interior das famílias desses alunos.  
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Figura 2. 7 – Página reproduzida do fanzine Cara e Coragem n° 0 com conteúdos referentes 

à questão do Dia Nacional da Consciência Negra além de textos escritos pelo aluno Davi 

dos Santos da 8° série do Ensino Fundamental.  
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Na contracapa do fanzine “No Início” reproduzida abaixo podemos observar a 

citação de um trecho do livro “As almas da gente negra” de um dos mais importantes 

sociólogos afroamericano que nasceu e viveu grande parte de sua vida nos Estados Unidos, 

William Edward Burghardt Du Bois. 

O sociólogo Du Bois nasceu em uma comunidade rural de Great Barrington no 

estado de Massachussets em 1868 e falecido em Gana em 1963 em seu quase um século de 

vida militou, observou e descreveu a condição dos negros nos Estados Unidos.5

 A citação desse importante sociólogo por parte do aluno Alan Roso de Oliveira está 

politicamente ligada a sua condição enquanto jovem negro, pobre e morador de periferia. 

No entanto ao ter acesso a obra de Du Bois e usa-lá em seu fanzine o aluno apropria-se de 

uma citação que descreve a sua sensibilidade simbólica e vivencial em relação à sua 

condição racial.  

Na citação podemos observar que para o aluno o estranho significado de ser preto 

ou preta refere-se a sua condição de jovem negro e a discriminação sofrida por grande parte 

dos jovens negros nas periferias, pois só de morar na periferia segundo o aluno “você já é 

discriminado” além de que para isso o aluno fez a leitura do livro “ As almas da gente 

negra”, para saber quem foi o sociólogo Du Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Gomes (1999), informa que Du Bois como intelectual requintado possuía nuances do psicólogo e o rigor 
intelectual do filosofo, sendo que essa versatilidade que também é uma das marcas de sua escrita foi lhe útil 
durante toda a sua vida tanto para o eu jornalismo politicamente engajado como para a sua reflexão erudita do 
ensaísmo.  
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Figura 2. 8 – Reprodução da contracapa do fanzine No Início nº 05 confeccionado pelo 

aluno Alan Roso de Oliveira contendo citação de uma frase do sociólogo americano Du 

Bois retirada do livro “As almas da gente negra”. 
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2.5 – (Re) significando a morte 

 

Os conteúdos encontrados nos fanzines além de colocar em pauta discussões sobre 

temas objetivos como política, racismo, violência dentre outros, discutiam alguns 

conteúdos subjetivos dentre eles observamos alguns textos onde alguns alunos davam 

resignificação a temática da morte.  

Lendo os fanzines percebemos que uma significativa parte dos alunos escreviam à 

sua maneira sobre o tema morte. Nesse sentido podemos dar ênfase a uma questão que 

mesmo sendo subjetiva para alguns alunos apresenta-se presente na postura, no pensamento 

e em grande parte dos textos e poesias produzidas pelos alunos. 

Podemos entender a discussão sobre a temática em questão se analisarmos e 

entendermos que muitas vezes esses alunos têm um convívio familiar e social muito 

próximo com diversas situações que podem gerar a morte. Se percebermos isso, podemos 

inferir que esse convívio em muitas situações e condições sociais acaba gerando um 

processo de “naturalização” da morte e até em alguns casos a banalização dessa. Tal 

banalização não fica apenas nas redondezas habitadas pelos jovens e pelos seus familiares, 

visto que ao ligarmos a televisão somos massacrados com a banalização da violência. Um 

outro aspecto também muito comum é o de que uma grande parte dos meios de 

comunicação de massa tem se apropriado nas últimas décadas de um discurso que transmite 

para todos os seus telespectadores, sejam esses pobres ou ricos, a representação de que nas 

periferias das grandes cidades tanto a violência como a morte são coisas quase que naturais. 

Contudo se formos aprofundar essa discussão analisando pesquisas nos diversos 

setores da pesquisa acadêmica iremos perceber através de dados científicos que isso não se 

sustenta, pois apesar de suas dificuldades uma grande parte dos moradores das periferias 

urbanas jamais se envolveu em conflitos que os levassem a perder suas vidas pelo caldo da 

violência urbana. 

Mas o interessante é que ao analisarmos os conteúdos dos fanzines não percebemos 

a naturalização e nem a banalização da morte, pelo contrário em todos os fanzines há uma 

considerável preocupação com a vida e um olhar que nos permite entender que de maneira 

alguma há uma aceitação da morte com sendo algo natural aos cidadãos das classes menos 

favorecidas. 
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 Muitos dos textos escritos pelos alunos descrevam a morte de “seus manos” de uma 

forma triste e compreensível devido ao fato de que esses, assim como os demais 

(familiares), faziam parte do convívio e mesmo sendo “correria” tinham respeito pelos 

alunos fanzineiros e pela prática cultural desenvolvida por eles.6

A (re) significação da morte por parte dos alunos não se refere somente as perdas de 

vidas de parentes, pessoas próximas ou de pessoas que circulam no bairro, pois na poesia 

escrita pelo aluno Alan Roso de Oliveira percebemos que “nem mesmo os sentimentos 

estão conseguindo sobreviver”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Os termos “manos e correria” são termos correntes na linguagem dos jovens moradores das periferias 
atuantes no movimento hip-Hop. Ambas querem significar no caso da expressão “manos” em muitos casos 
uma maior familiaridade com seus amigos. Já no caso da expressão “correria” essa é usada para dizer que o 
indivíduo a quem se referem é uma pessoa batalhadora. 
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Figura 2.9 – Página reproduzida do fanzine No Início n° 03 com poesia e colagem de 

desenho ambos expressam a visão que o aluno Alan Roso tem sobre o tema morte. 
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2.6 – O lado mosaico dos fanzines 

 
Os fanzines confeccionados na escola além de seus temas específicos apresentam 

também um lado mosaico, onde aparecem vários conteúdos que como podemos perceber 

indicam que os alunos possuem uma visão cultural bastante ampla. 
 Em todos os fanzines estudados observamos que os alunos além de discorrerem 

sobre temas próprios ligados muitas vezes ao se cotidiano, também se utilizavam citações 

de vários escritores, poetas, filósofos dentre outros. 

 Grande parte das citações como podemos perceber são provenientes das leituras 

que os alunos faziam, fossem essas de livros, revistas, quadrinhos, no mais essas leituras 

estavam diretamente ligadas as afinidades intelectuais com os autores citados. 

Dentre esses autores nós já observamos que no fanzine “Fragmento” confeccionado 

pela aluna Fabíula há o gosto pela leitura da escritora Clarice Lispector, nesse sentido 

podemos perceber que grande parte de seus poemas carregam uma familiaridade para com 

essa autora e o seu fanzine tem uma conteúdo mais literário.  

Contudo no caso do fanzine “No Início” feito pelo aluno Alan Roso de Oliveira 

percebemos que por ser a sua discussão mais próxima da questão racial, podemos encontrar 

autores ou militantes que estão diretamente ligadas à luta dos negros tanto no Brasil como 

em outras partes do mundo. 

Os outros alunos também utilizavam alguns autores para dar mais ênfase aos seus 

poemas e textos. Basta darmos uma olhada em todos os fanzines que foram produzidos por 

eles para perceber isso, além de que podemos observar também citações de trechos de letras 

de músicas que fazem parte do repertório musical desses alunos. 

 Ao observarmos o repertório musical de uma grande parte dos alunos podemos 

perceber quais são os estilos de música que eles gostam de ouvir.  Chegamos à conclusão 

que a maioria dos alunos gosta de ouvir e de cantar um dos elementos que fazem parte da 

cultura Hip-Hop nesse caso a música Rap. Esse tipo de música indica em muitos casos que 

os alunos gostam de ouvir rap devido ao seu conteúdo não estar longe de sua realidade 

social. 
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Em seu artigo “O rap e o funk na socialização da juventude” Dayrell (2002) 

argumenta que o mundo da cultura; 

 
“aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos e rituais no 

qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. Longe dos olhares dos pais, 

professores ou patrões, assumem um papel de protagonistas, atuando de alguma forma sobre 

o seu meio, construindo um determinado olhar sobre si mesmos e sobre o mundo que os 

cerca. Nesse contexto a música é a atividade que mais os envolve e os mobiliza”.   

  

O gosto predominante por esse tipo de música faz sentido ao entendermos as letras 

das músicas e transportá-las para o cotidiano não só desses alunos, mas de uma grande 

parte dos jovens que moram nas periferias de todo o Brasil, já que podemos encontrar 

músicos que fazem a música rap desde o Norte até o Sul do país.  

Costa (2000), ao analisar a formação da identidade dos grupos de skinheads na 

Europa e no Brasil argumenta que é a partir da década de 60 que as diversas gangues, tribos 

e outros demais segmentos juvenis começam a utilizar-se da música e do “som” para 

construírem os seus rituais de integração. Nesse sentido todas as músicas e sons ouvidos ou 

feitos por esses grupos estavam de alguma maneira sempre relacionadas e faziam 

referências as condições sociais em que pertenciam os jovens dos grupos estudados. 

Se o cotidiano das periferias é cercado de incertezas e de conflitos, o resultado será 

sempre músicas que discutam esse cotidiano. Além disso, sabemos que para grande parte 

dos telejornais a periferia muitas vezes é associada a um campo de extermínio onde os 

conflitos brotam de coisas aparentemente banais como brigas de vizinhos, de botecos e de 

disputas relacionadas aos jogos de futebol. 

Contudo ao meu ver o que está em jogo muitas vezes em grande parte desses 

conflitos, na verdade, são angústias, derrotas pessoais, medos e principalmente a 

demarcação dos “territórios da honra”. Considerando tudo isso podemos ter em mãos que 

uma considerável parte dessas desavenças, além da violência policial são em grande parte 

os conteúdos vitais  para o processo de criação artística que os rappers usam em suas 

músicas.      
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Figura 2.10 – Página reproduzida do fanzine Pensamento do esquecimento e Esquecimento 

dos pensamentos n° 01 contendo citação da escritora e poeta Clarice Lispector e também 

citação de trechos de músicas rap dos grupos DMN e Dígito 04. 
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2.7 – Repercutindo a violência policial 

 

Domenach (1981) argumenta em relação à violência no geral que as suas formas 

mais atrozes e mais condenáveis geralmente ocultam outras situações menos escandalosas 

por se encontrarem prolongadas no tempo (e por isso tidas como normais) e protegidas por 

ideologias ou instituições de aparência respeitável como a força policial. 

De todas as formas de violência descrita pelos alunos e que aparentemente mais os 

preocupa e aqui destacamos é a violência policial. Para uma considerável parte dos jovens 

que mora nas grandes periferias de São Paulo essa forma de violência é a mais corriqueira. 

Além disso, no bairro Jardim Alegria e muitas vezes até mesmo dentro da escola, a maior 

parte dos policiais age com truculência ao abordar alguns alunos que possuíam segundo 

esses “um aspecto suspeito”. 

A violência policial, principalmente sobre os segmentos sociais marginalizados, e 

sobre a juventude como um todo, para muitos estudiosos é reflexo de uma má preparação 

dos agentes policiais em relação ao tipo de trabalho que exercem. Um dos maiores 

problemas dessa má preparação é que ela em muitos casos custa a vida de muitos como é 

freqüentemente noticiado pelos jornais e pela televisão. 

O abuso que é perpetrado pelos policiais sejam esses civis ou militares também 

coloca o Brasil em estatísticas preocupantes em relação ao mundo. As estatísticas indicam 

que o Brasil ocupa o 3° lugar no mundo naquilo que se refere ao assassinato de jovens entre 

15 e 24 anos, segundo dados da Unesco divulgado em Agosto de 2000 denominado Mapa 

da Violência III7. 

Muitos dos assassinatos são cometidos também por policiais e não são apenas 

resultados de conflitos entre os jovens. Esses assassinatos em grande parte são julgados 

pela própria polícia o que muitas vezes reforça o sentimento de impunidade.  

Já que os indivíduos em grande parte são pobres e moram nas periferias das grandes 

metrópoles, geralmente não há maiores investigações sobre a violência fatal cometida pelos 

policiais que em caso de morte das vítimas usam os termos “morto em confronto com a 

viatura” ou concluem por si mesmos que esse “reagiu à ordem de prisão”. 

                                                 
7 Jovens no Brasil: difíceis travessias de fim de século e promessas de um outro mundo. Dayrell e Carrano, 
2002.  
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Se essas dissimulações muitas vezes são aceitas pelo polícia, pelo Estado e pela 

sociedade em geral é compreensível o porque de muitos dos alunos que confeccionavam os 

fanzines possuírem uma considerável dose de ódio misturado com medo, pois segundo os 

mesmos “os policiais quase sempre param a gente para dar geral, mesmo quando estamos 

no portão da escola e com os cadernos nas mãos, além disso, ao darem a geral chamam a 

gente de vagabundo, trombadinha, nóia e de ladrão”.  

Para Machado & Noronha (2002), a violência policial contra indivíduos ou grupos, 

que também é definida como violência oficial, é infelizmente uma constante nas sociedades 

modernas e contemporâneas, mas, contudo varia de acordo com o local, pois existem locais 

(periferias) que a violência policial é bem mais intensa. Para os autores se for pensada 

nesses termos a violência oficialmente imposta pelos policiais está ligada à violência 

estrutural que se manifesta nas desigualdades sócio-raciais que permeiam as relações 

sociais. 

A reação a esse tipo de atitude dos policiais perante a comunidade e a escola para os 

alunos que faziam fanzine na E. E Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento pode ser 

percebido nas páginas de alguns dos fanzines confeccionados pelos alunos. São frases e 

desenhos que nos mostram de uma forma singular como esses vêem, entendem e discutem 

a ação policial em relação aos moradores dos bairros populares. 

 Nos duas páginas reproduzidas podemos perceber que os alunos ao desenharem ou 

escreverem as suas visões sobre a violência policial denunciam não a só a violência, mas a 

apatia da comunidade e também de muitos jovens que acham isso natural e defendem o uso 

da truculência como forma de prevenção. 

Ao escrever que “polícia nas ruas faz o seu próprio sistema” o aluno Davi com 

idade de 14 anos levanta a questão de que nas ruas a polícia não obedece a ordens, mas sim 

cumpre ordens, sendo que muita dessas ordens em muitos dos casos noticiados acaba sendo 

a execução dos ditos “indesejáveis” de uma forma sumária sem que haja chance alguma de 

revide.  

Para esse mesmo aluno ao citar que “a mente é a arma do pobre e que a polícia é o 

escudo do rico” pode-se inferir que esse ao dedicar seu tempo a ler e a escrever e também 

participar dos fanzines está tentando sair muitas vezes (mesmo que não consiga) de um 
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círculo fatal, trágico e em muitos casos sem volta em que muitos dos jovens pobres acabam 

entrando por falta de diversas perspectivas. 

Além das idéias apresentadas pelo aluno Davi, há outro texto escrito pelo aluno 

Ezequiel onde esse apresenta a discussão sobre o sentimento de insegurança. Nessa 

discussão o aluno mistura idéias nas quais fica visível uma não aceitação da violência, mas 

que se confunde com a afirmação de que os bandidos precisam ser combatidos, pois são 

causadores também da violência.  

Nesse sentido é interessante observar que há uma confusão entre segurança, 

insegurança e violência policial, pois se formos confrontar os textos ambos são 

incompatíveis, pois um defende “radicalmente” o fim da polícia, em contraposição o outro 

aluno escreve sobre a questão do aumento da segurança por parte da polícia para que não 

haja tanto roubo e morte. 
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Figura 2.11 – Página reproduzida do fanzine Cara e Coragem n° onde podemos perceber 

conteúdos em relação à violência policial e ao sentimento de insegurança escrito pelos 

alunos Davi e Ezequiel, ambos eram alunos do Ensino Fundamental. 
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Na página reproduzida abaixo podemos perceber também que não havia 

impedimento por parte dos alunos da participação de outros alunos que não fossem do 

mesmo período escolar, temos nessa página a participação do aluno Davi do período 

vespertino que confeccionava o fanzine “Cara e Coragem”. 

Os conteúdos dessa página apontam também, para uma diversidade de visões, sendo 

que podemos perceber um texto do aluno Jefferson de Almeida, do aluno Alan Roso de 

Oliveira ambos do Ensino Médio e desenhos do aluno Davi do Ensino Fundamental. 

No texto que ocupa o centro da página podemos perceber que o aluno Jefferson de 

Almeida faz uma reflexão sobre a necessidade da obtenção do conhecimento. Para o aluno 

o que é passado na escola pública jamais deve ser comparado com conhecimento, pois 

segundo o seu texto, “os indivíduos não estão absorvendo nenhum conhecimento na escola 

pública, mas sim sendo domados como fazem com os animais”, continua ele que a real 

intenção de tal prática por parte da escola “é fazer com que os indivíduos futuramente 

possam respeitar os seus superiores dentre eles os patrões e demais autoridades”. 

Podemos encontrar na poesia em forma de prosa escrita pelo aluno Alan Roso de 

Oliveira a discussão sobre o papel da burguesia no Brasil que segundo o aluno nesse 

momento é representada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.  

No poema em questão o aluno aponta a seu modo para a questão das classes sociais, 

pois ao escrever que “a burguesia é uma fábrica de bandidos” o aluno remete o seu texto 

aos conceitos clássicos defendidos pela esquerda tradicional onde “é preciso parar e pensar 

comigo, pois os ricos são os nossos inimigos”. Além dessas colaborações textuais a página 

em questão também possuí desenhos feitos a mão pelos alunos Davi e Denílson onde 

ambos fazem críticas ao papel exercido pela polícia militar. 
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Figura 2.12 – Página reproduzida do fanzine Freada Brusca n° 08 com conteúdos sobre a 

questão do conhecimento escolar escrita pelo aluno Jefferson de Almeida, uma poesia do 

aluno Alan Roso, além de conteúdos desenhados pelos alunos Davi e Denílson contendo a 

visão desses sobre a violência exercida pela polícia. 
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Considerações finais 

 
O estudo de todos os fanzines confeccionados pelos alunos e apresentados nesta 

pesquisa possibilitou apreender novas dimensões das manifestações culturais dos jovens 

moradores das periferias em São Paulo.  

Tais manifestações têm singularidades. Os fanzines confeccionados pelos alunos da 

E.E. Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento refletem as circunstâncias e o lugar. 

Produzir um fanzine no Jardim Alegria não é o mesmo que produzir um fanzine em um 

bairro Vila Madalena, ainda que às vezes o suporte material se pareça. Muitas vezes o que 

demonstra as especificidades são os conteúdos, as imagens, as gírias, as angústias as 

expectativas e as demais expressões. 

Entender o suporte dentro de sua localidade e junto aos seus produtores favorece a 

observação das realidades distintas em que vivem os jovens na nossa sociedade 

contemporânea. A cultura juvenil expressa para nós as suas diversidades e nos confirma 

que não é mais possível afirmar a existência de uma única cultura juvenil. 

 Seguindo a análise de Morin (1987) podemos compreender que a cultura juvenil 

mesmo sendo criada em muitos casos pelo e para os jovens com o advento dos meios de 

comunicação de massa e da sociedade de consumo, é rapidamente reproduzida pelo 

sistema, o que para o autor é um dos grandes fatores geradores de contradições e 

ambigüidades.  

Culturas que nascem como expressão de negação ao sistema em alguns casos8 

acabam sendo integradas e comercializadas nos shopping centers dos grandes centros 

urbanos e as que não são integradas tendem a desaparecer. Todavia, no caso da cultura dos 

fanzines uma grande parte ainda resiste às formas de reprodução meramente 

mercadológica.  

Os jovens envolvidos nessa pesquisa estão situados em um cotidiano que não 

apresenta muitas alternativas aos mesmos. Percebi isso no período em que atuei na escola 

em questão como professor. Nas ruas sem asfalto, sem iluminação e sem água encanada se 

                                                 
8 Destaco aqui uma das mais extremas contradições que já vi. Refiro-me ao movimento punk do qual fiz e 
ainda faço parte, pois hoje a contracultura punk está em muitos lares e é vista como algo fashion e até nas 
passarelas ela é citada. No mais vejo também que o movimento Hiup-Hop caminha na mesma direção. 
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escondem as injustiças sociais que os trabalhadores de baixa renda e seus filhos acabam 

tendo que enfrentar. Essa é a realidade dos sujeitos deste estudo. 

 Tais injustiças ao aparecem nos meios de comunicação despertam sentimentos de 

solidariedade em relação aos moradores de periferia, os quais muitas vezes são vistos como 

“coitados” e que precisam ser ajudados. Muitas Ongs acabam sendo favorecidas pelas 

mazelas sociais a que estão sujeitos os trabalhadores de baixa renda e seus filhos, que em 

muitos casos jamais terão um emprego formal. 

A juventude precisa ser entendida dentro de seu contexto social para. Algumas 

análises reafirmam as visões que colocam os jovens dentro da perspectiva “ameaçadora”: 

os “violentadores” da ordem social. Essas análises que podemos denominar de análises 

violentólogas também não conseguem interagir diretamente com os segmentos juvenis de 

periferia porque estão há muito tempo ancoradas na definição de “situação de risco” que 

parece querer dar conta de tudo o que se relaciona com a pobreza urbana. 

O interessante de perceber é que todos os alunos envolvidos na confecção dos 

fanzines aqui estudados ainda mantêm seus laços de amizade. Ao lado disso alguns, no 

atual momento, podem ser encontrados nas Igrejas Pentecostais que existem no Jardim 

Alegria e não estão mais participando do fanzine que ainda está sendo confeccionado. Por 

outro lado a partir de 2003 houve a integração de um grupo de alunos e ex-alunos de uma 

escola situada em um bairro próximo em que mora o grupo que restou e que fazia o fanzine 

“Pensamento do esquecimento e Esquecimento do pensamento”.  

O grupo de jovens da escola mencionada também fazia um fanzine denominado 

“Pânico” e graças ao processo de integração de ambos os grupos no ano de 2004 surgiu um 

novo fanzine denominado “Pânico do Esquecimento” tratando dos mesmos assuntos. 

Devido à realidade da cidade de Francisco Morato ser quase que única segundo o aluno 

Frank do fanzine “Pânico”, “não é possível falar de rosas e outros assuntos que não nos diz 

respeito, pois a nossa realidade é essa e não deve ser omitida de forma alguma”. 

A experiência desses alunos em perceber a realidade e transportá-la para os seus 

fanzines indica que alguns jovens, mesmo quando distantes dos grupos políticos 

tradicionais continuam reagindo à situação social e de alguma forma tentando, segundo o 

aluno Aléx Eduardo tentando “fazer uma mudança mesmo que seja com o uso das 

palavras”. 
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 Tal mudança não pode ser inscrita nas ações “clássicas” de direita e de esquerda 

partidária devido ao fato que há um desacatamento e até mesmo uma certa dose de raiva 

por parte de uma parcela significativa dos jovens em relação a esses tipos de agremiação 

política. 

Esperamos não ter perdido a direção objetiva deste trabalho que foi o estudo de uma 

manifestação cultural, ou contracultural, dos jovens nas escolas de periferia, pois de acordo 

com Barbero (1995), no nosso quadro a contracultura se fez desde o corpo, desde a escola e 

desde onde ainda puder acontecer, o que conduziu a múltiplas leituras. 

Os fanzines estudados propiciaram ao autor deste trabalho um pouco mais de 

compreensão sobre os jovens e suas manifestações O importante a salientar é que este 

trabalho não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida.  
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Entrevista com os alunos 

 

1) Nome: Douglas 

Série que freqüentava: 2° ano do Ensino Médio 

Idade: 19 anos 

 

2) - Como o fanzine chegou até você e como ele influenciou a sua formação no período em 

que você esteve na escola? 

 

Douglas: Eu tive acesso ao fanzine na escola aqui da comunidade através do professor 

Hildebrando que na época era o professor de história. O fanzine me fez entender como diz 

o livro do Múmia Abu Jamal que em nosso caso pode ser “a voz dos sem vozes”, pois é o 

único jeito de acelerar da gente poder acelerar ou seja falar o que a gente sente, o que está 

acontecendo  e que também ninguém vai ouvir , apesar que isso muitas vezes não chega a 

quem realmente deveria chegar, mas em muitos casos começa a chegar a quem deveria 

chegar ta ligado. Pois se houver mudanças essas só virão de nós e não de quem tem o 

comando do sistema. O fanzine tem que ser usado com material de divulgação dos nossos 

pensamentos e de nossas práticas de nossa cultura para outras pessoas, mas sem impor para 

elas que essa é a idéia certa, se não a gente vai estar sendo meio que ditador ta ligado. 

 

3)- Como jovem morador de periferia gostaria de saber como você encara os aspectos 

positivos e negativos do cotidiano na periferia? 

 

Douglas: Bom mano as coisas positivas, sei lá truta, é difícil achar essas coisas. Mas uma 

delas é poder encontrar os manos para trocar uma idéia, andar de skate, fazer zine, ficar 

jogando conversa fora às vezes aí na pracinha sem árvores até umas horas tá ligado. Agora 

os bagulhos (aspectos) negativos são os de sempre né mano. Ou seja, infelizmente é ver os 

moleques que o ano passado colava com a gente para trocar uma idéia e também pra dar 

uns rolês juntos e hoje os moleque já tá numas fitas nada a ver, mas é o seguinte eles tem os 

motivos deles ta ligado e penso que cada um sabe porque ta nesses movimento e eu não sou 

ninguém para julgar quem tá certo e tá errado. Mas é muitas vezes você para pra pensar tá 
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ligado e acaba percebendo que os manos têm um pouco de razão em estar nesses 

movimentos errados, pois é difícil dizer não pra essa cena tá ligado. 

 

4- Em relação à escola, como ela auxiliou na formação de sua personalidade, consciência 

da realidade social, etc...? 

 

Douglas: Tem uns pontos que eu devo agradecer a escola. Tipo tem alguns professores que 

te dão uns cutucões, não ficam só naquela velha história de lousa, livro didático e giz e dão 

uma idéia diferente, além  tentam entender a sua personalidade sua cultura, além de discutir 

uns assuntos que tem a ver com a realidade do povo, se não fosse por eles e não pela escola 

eu não teria esse pensamento que eu tenho hoje tá ligado. Mas só que eu tive sorte, pois até 

o 1° ano do Ensino Médio eu nunca tive nenhum professor que se preocupasse com o que o 

aluno tem a dizer. Eu acho que é preciso mudar não só a postura do professor, mas também 

de todo mundo que está na escola porque a escola é feita de todo mundo, porque a gente 

não tem nada e ainda vai para a escola e não encontra nada aí o negócio fica difícil né 

mano. E essas pessoas que estão na escola não começarem a influenciar os alunos desde de 

cedo e tal no futuro a escola vai ser diferente não só os alunos mas todos as pessoas que 

estão dentro dela e que mandam nela. 
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1) - Nome: Alan Roso de Oliveira 

Série que freqüentava: 2° ano do Ensino Médio 

Idade: 19 anos 

 

2) - A escola na formação de sua personalidade ajudou ou atrapalhou na sua formação 

enquanto jovem de periferia? Como você enxergava escola na época em que você fazia o 

zine em conjunto com seus amigos e como você a vê hoje? 

 

Alan Roso de Oliveira: O meu Deus do céu. Bom a escola nunca me ajudou em nada ta 

ligado, pois agora que eu estou aprendendo a pensar como dizem os manos, eu tô pensando 

no pensamento da escola que eu pensei, ó que bonito. Com que seria a escola que nós 

gostaríamos que fosse e como que ela nunca foi. Aí quando a gente se forma assim nessa 

chamada escola pública a gente sai sabendo que a gente não soube de nada, alguns, pois 

geralmente são poucos, alguns apenas, vejo que nesse sentido ela não me ajudou em nada. 

Bom o lado positivo foi quando você chegou na escola em 2001 e começou a dizer que a 

vida não era só vida né, pois começou a dar indícios que a vida não é essa que foi mostrada 

para a gente. Então eu comecei a entender que nós éramos ou que a gente é ser humano né. 

Mas é foda que quando o cara começa entender que nós somos alguma coisa que é chamada 

de ser humano, o cara é capaz até de matar né mano, pois ele briga em tudo para tentar ser o 

tal ser humano. A idéia que eu tenho da escola hoje é a mesma que eu tenho desde de 

sempre, mas só que de uma forma mais ampla mais geral. Ou seja, ela pode formar um 

aluno não necessariamente consciente do que ele é, talvez ela não faça isso nunca, nem se 

tiver uma revolução, não sei pode ser que tenha pode ser que não, mas isso já é outra 

história. Porque o pensamento que ela vai dar é o pensamento que rege a sociedade então 

querendo ou não vai ser o pensamento dominante, então o moleque não vai ser livre para 

pensar, porque o que ele vai pensar já está determinado ele vai apenas se sentir menos 

desgraçado ou talvez até mais. Mas por outro lado ela pode contribuir para a 

conscientização para a formação dele para a chamada história, para saber de sua origem, 

para ele tentar buscar o que ele foi no caso se ele for preto. Um bagulho que não é discutido 

e que na minha visão de hoje deveria ser o que ele é, porque a pele dele é preta, religião 

cultura essas paradas aí, o porque que a história dos pretos não é passada se não é passada 
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tem alguma coisa, coisa que a história não fala as vezes fala mas é de passagem então 

conclusão não fala. Concluindo, que já ta longo, a escola pode dependendo do professor 

contribuir até para a formação cultural do aluno nesse sentido, ou seja, apresentar um pouco 

da história dele e dos seus. 

 

3) - O fanzine sendo colocado na realidade de vocês, jovens de periferia trouxe alguma 

perspectiva de entendimento dessa realidade e de passar essa visão para as outras pessoas. 

O fanzine ajudou na sua visão de mundo? 

 

Alan Roso de Oliveira: Bom eu acho que o fanzine não ajudou, mas sim proporcionou né o 

entendimento do que está ai.  Mas com como conhecer? Bom primeiramente nos incentivou 

a leitura, pois você começa a ler e começa a entender um pouco mais e o melhor a perceber 

as desgraças que nos foram impostas. Mas nada que seja desconhecido, pois se formos 

prestar atenção tudo isso que a gente lê está sob os nossos pés tá ligado, pois a gente vive, 

mas não percebe que essas mazelas estão aqui.  

Bom falar o que você pensa para os outros é meio embaçado, pois vem na cabeça que você 

está tentando impor a sua idéia para as pessoas. Eu creio que o objetivo de fazermos os 

fanzines é o de tentar mostrar para as pessoas que existem outros caminhos que não são 

percebidos não tentar necessariamente que as pessoas pensem como a gente pensa, se é que 

a gente pensa alguma coisa. Mas ai você mostrar que existem outros caminhos que não são 

mostrados, mas que as vezes há possibilidades de você tentar  buscar outras coisas 

diferentes daquilo do que está aqui e que foi colocado para nós tipo, os botecos, igrejas e os 

venenos que estão aí sendo vendidos por uns mano da nossa idade tá ligado. 
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 1) - Nome: Ronaldo da Silva Lourenço 

Série que freqüentava: 2° ano do Ensino Médio 

Idade: 20 anos 

 

2) - Qual foi a influencia da escola na sua formação intelectual ela ajudou você ter uma 

visão de mundo ou não ou foram algumas coisas que aconteceram dentro da escola que 

foram interessantes com, por exemplo, a sociabilidade com outras pessoas que pensavam 

como você? 

 

Ronaldo da Silva Lourenço: Cara essa é uma pergunta difícil, pois quando se passa onze 

anos dentro de uma estrutura que você imaginava que fosse um espaço de busca quem sabe 

de conhecimento, de abrir a mente para você poder entender a sua história, um pouco do 

seu cotidiano. Então vai vendo, onze anos os professores quando se começa entender 

algumas coisas você começa a perceber o quanto é foda, pois desde de pequeno você 

percebe a seleção, o preconceito. Você vê que a vida é muito mais complicada e não é mais 

tão bela como você imaginava. 

Você fica pensando mano, o que é a escola? Um lugar de conhecimento ou um belo teatro 

onde tem alguns alunos que estão ali mudos, cegos e que nada acontece além da aceitação 

de certos valores e preconceitos. Cara falar sobre o que ela me influenciou é embaçado, eu 

acredito que em certos aspectos alguns dependendo de alguns professores ela pode 

influenciar para uma formação decente tá ligado. Pois alguns poucos ensinam de uma 

forma diferente e fazem de suas aulas um momento de reflexão deixando que os alunos 

falem sobre as suas concepções, pois todos se incentivados podem começar a criar suas 

próprias concepções e ao meu ver isso ajuda o aluno a entender o cotidiano e perceber que 

não é apenas concluir cada ano a sua passagem pela escola e depois ficar tentando arrumar 

um emprego sem sentido, e infelizmente no caso de uma grande parte das meninas aqui do 

nosso que bairro que irão se tornar apenas mais uma D. Maria que vai terá um monte de 

filhos e em muitos casos irá apanhar do marido. Pois para mim a vida é muito mais do que 

isso, pois enquanto você fica nessa vidinha pensando que é feliz tem um monte de boy 

vivendo nas nossas custas, curtindo da nossa cara, pois enquanto nos ficamos aqui nessa 

inércia toda, nessa ignorância, tem alguns que ganham muito em cima da gente, e eu vejo 
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que as coisas são muito mais complicadas e é foda até mesmo quando se fala em 

expectativa porque a gente quando está aqui nessa miséria a gente perde muito disso e 

chega em um certo momento que não sabe nem no que acreditar. 

 

3) - Como você encara o chamado mercado de trabalho ele existe para os jovens de 

periferia? 

 

Ronaldo da Silva Lourenço: Cara o mundo do trabalho, essa também é difícil. Bom eu vou 

repetir uma pergunta que eu fiz uma vez para o meu professor de Matemática no último ano 

do Ensino Médio. Eu sempre questionava o porque de aprender todas aquelas fórmulas, 

regras e números e ele sempre dizia que era necessário para se ingressar no mercado de 

trabalho. Mas desde então eu já perguntava né mano que mercado de trabalho? Ai quando a 

gente sai na procura do tal mercado de trabalho a única coisa que a gente encontra e quando 

encontra é ser peão de obra, ou seja, ajudante de pedreiro que depois era pedreiro eu vejo 

que o tal mercado de trabalho para nós aqui da periferia é uma grande ilusão. Pois quando a 

gente vai procurar um emprego num setor mais formal, como nas lojas, por exemplo, pois 

ao meu ver existe uma seleção que está dentro dos padrões de aceitação da burguesia, ou 

seja, o mais branquinho e bem vestido aos olhos dessa burguesia, então pra mim mano o 

mercado de trabalho é uma grande piada de muito mau gosto, mas que não entendemos, 

pois somos nós o motivo da piada tá ligado. 
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1) - Nome: Aléx Eduardo 

Série que freqüentava na época: 2° ano do Ensino Médio 

Idade: 20 anos 

 

2) - A escola teve influência na sua formação enquanto jovem de periferia? 

 

Aléx Eduardo: A escola não influenciou nem positivamente e nem negativamente sobre a 

minha vida entendeu. Mas a partir do ano de 2002 surgiu um professor por aqui que eu nem 

vou citar o nome e começou a trazer uns textos doidos pra gente lê ta ligado esses textos 

falavam sobre o nosso cotidiano, mas o foda é que alguns alunos nem se importavam pelas 

idéias, mas eu não os culpo, pois eles têm aquela visão que a escola é apenas saber ler, 

fazer contas e ouvir reclamação de professor e quando não entrar em conflito porque não 

conseguem se entender. A partir daí eu comecei a me interessar pelas aulas e 

principalmente pela leitura, pois eu tinha umas idéias e não tinha onde coloca-las tá ligado e 

o fanzine caiu como uma luva. Eu vejo isso como o único ponto positivo, pois favoreceu 

para mim uma visão que não é a mesma da burguesia, ou seja, a visão que nos ensina 

apenas concluir a escolaridade e ser mais que irá vender a sua mão de obra barata e que vai 

trabalhar a vida inteira para morrer sem ter porra nenhuma se tiver futuro. 

 

3) - Porque o nome do seu fanzine era Manifesto? 

 

Aléx Eduardo: Bom já que o fanzine é uma forma de expressão do que você sente, pensa e 

quer por para fora eu coloquei o nome no meu zine de Manifesto devido ao fato de eu poder 

manifestar as minhas idéias e o que eu pensava sobre tudo e sobre as coisas boas e ruins no 

geral. A manifestação do pensamento é um direito você entende então já que os meus 

direitos básicos não são sequer pensados pelos donos do mundo resolvi me manifestar 

usando como veículo o fanzine que eu conheci a partir de 2002. 
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Pergunta geral para todos os entrevistados 

 
1) - O fanzine proporcionou uma maior interação entre todos vocês? Qual a importância de 

se manter os laços de amizade e companheirismo criados através da escola e depois do 

fanzine? È importante estar em grupo reunido, essa afetividade cria expectativas no grupo? 

 

Alan Roso: Às vezes nós montamos um “clubinho” num troço aqui que o vereador safado 

tem a moral de chamar de praça (risos) aí fica eu, o Eliabe, o Gegê, o Plec-Plec, o Douglas 

Linguição, Ronaldo, Ronaldão, o Anderson Rato, o Oséias, o Alex tá ligado, aí a gente fica 

discutindo uns assuntos, andando de skate, uns ficam olhando as minas passarem os mais 

corajosos mexem com elas, outros falam das angústias, dos problemas da quebrada, dos 

problemas em casa uns que todos nós temos, só que alguns tem em porcentagens maiores, 

né. Mas isso aí dizem os nossos intelectuais que são problemas sociológicos, mas nós 

achamos que não é deles não, pois esse problema é nosso também, agora para resolver isso 

eu não sei não a gente vai ter que por fogo em uma pá de bagulho por aí. Mas o mais 

importante da gente estar no “clubinho” é o fato de se sentir melhor e porque também flui 

algo, não necessariamente uma expectativa, mas algo que possa favorecer um momento 

para ter o que falar, para tentar colocar as angústias para fora mesmo, não que a gente 

queira solucionar os problemas, porque não tem nem como solucionar esse problema, mas é 

que pelo menos dá uma aliviada. Então é isso a gente se reúne da risada, conversa, outros 

choram não para fora, mas por dentro porque querendo ou não, nós fomos educados para 

não chorar, então muitos vão chorar em casa ao deitarem na cama, pois pelo menos eu 

nunca vi os manos chorando aqui no “clubinho da praça”. 
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FOTOS DO BAIRRO E ADJACÊNCIAS 
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Foto 01: Vista parcial do bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
 

 
Foto 02: Vista parcial de um dos morros do bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
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Foto 03: Vista do alto da E. E. “Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento” situada no 
bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
 

 
Foto 04: Vista frontal da E. E. “Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento” situada no 
bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
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Foto 05: Vista frontal da E. E. “Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento” situada no 
bairro Jardim Alegria em Francisco Morato, com grafites no muro feitos pelos alunos. 
 

 
Foto 06: Aspecto frontal da E. E. “Padre Luiz Sérgio Pacheco do Nascimento” situada no 
bairro Jardim Alegria em Francisco Morato, com grafites no muro feitos pelos alunos. 
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Foto 07: Vista do alto da nova escola E. E. “Jardim Alegria” situada no bairro Jardim 
Alegria em Francisco Morato, inaugurada em 2003. 
 

 
Foto 08: Vista do alto da nova escola E. E. “Jardim Alegria” situada no bairro Jardim 
Alegria em Francisco Morato, inaugurada em 2003. 
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Foto 09: Vista parcial do bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
 

 
Foto 10: Vista de uma das ruas do bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
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Foto 11: Vista da Avenida Ouro Preto, a principal rua do bairro Jardim Alegria em 
Francisco Morato, local de encontro dos alunos e de pessoas da comunidade. 
 

 
Foto 12: Vista de uma das ruas de um bairro vizinho ao bairro Jardim Alegria 
em Francisco Morato. 
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Foto 13: Vista do alto do bairro vizinho ao bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
 
 
 

 
Foto 14: Vista do alto do bairro vizinho ao bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
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Foto 15: Vista do alto do bairro vizinho ao bairro Jardim Alegria em Francisco Morato 
 
 

 
Foto 16: Vista do alto do bairro vizinho ao bairro Jardim Alegria em Francisco Morato 
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Foto 17: Vista do cemitério do bairro Jardim Alegria em Francisco Morato. 
 

 
Foto 18: Vista de uma das poucas ruas asfaltadas do bairro Jardim Alegria em Francisco 
Morato. 
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