
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
ALESSANDRO WILSON GONÇALVES REINALDO FERNANDES 

 

 

 

 

O DISCURSO DO COTIDIANO NOS FANZINES PUNKS BRASILEIROS 
(1981-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2013



 

 

ALESSANDRO WILSON GONÇALVES REINALDO FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DISCURSO DO COTIDIANO NOS FANZINES PUNKS BRASILEIROS 
(1981-2010) 

 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal da Paraíba, na linha de pesquisa Mídia e 
Cotidiano, como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Comunicação. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Henrique Paiva de Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOÃO PESSOA 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    F363d      Fernandes, Alessandro Wilson Gonçalves Reinaldo. 
                          O discurso do cotidiano nos fanzines punks brasileiros 

(1981-2010) / Alessandro Wilson Gonçalves Reinaldo 
Fernandes.-- João Pessoa, 2013. 

                          145f. : il.  
                          Orientador: Henrique Paiva de Magalhães 
                          Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCTA 
                          1. Comunicação. 2. Movimento punk. 3. Fanzines.             

4. Cotidiano. 5. Política. 6. Análise do discurso.                                
             
            
     
    UFPB/BC                                                            CDU: 007(043) 
 

 



 

 

ALESSANDRO WILSON GONÇALVES REINALDO FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

O DISCURSO DO COTIDIANO NOS FANZINES PUNKS BRASILEIROS 
(1981-2010) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade 
Federal da Paraíba, na linha de pesquisa Mídia e 
Cotidiano, como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Comunicação. 
 
 

 

 

Aprovado em 30/08/2013 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Henrique Paiva de Magalhães (Orientador) 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 
 

 
_________________________________________ 

Prof. Dr. Derval Gomes Golzio (Examinador) 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 
_________________________________________ 

Prof. Dr. Romero Junior Venâncio Silva (Examinador externo) 

Universidade Federal de Sergipe - UFS 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha mãe, Vera, pela determinação de mulher, paciência e amor materno. 

A Renata, companheira e amiga de vida. Obrigado pela ajuda, compreensão e amor. 

A minhas irmãs Ana Paula e Natália. 

A minhas avós Maria e Francinete (in memoriam). 

Ao meu pai, Gonçalves, apesar da distância. 

Aos familiares de parte materna, paterna e de minha companheira. 

Aos camaradas de organização revolucionária (PSTU / LIT-QI). 

Ao Henrique Magalhães, orientador e grande influência. 

Aos amigos da cena underground de Juazeiro do Norte/CE, Fortaleza/CE, 

Alagoinhas/BA e Belo Horizonte/MG. Obrigado pelas experiências. 

Ao Leonardo Cunha e Marcel Marçal, comparsas zineiros. 

Aos amigos André Ricardo, Leidivan Rodrigues, Claudio Leôncio e Carlisson 

Oliveira, pelas conversas e aprendizado. 

Aos amigos do GP-HQG: Alex de Souza (amigo de convívio), Marcelo Soares, 

Paloma Diniz, Elydio dos Santos Neto (in memoriam), Alberto Pessoa e Daslei Ribeiro. 

Aos amigos de graduação em História na Universidade Regional do Cariri. 

Aos professores Derval Golzio, Romero Venâncio e Marcos Nicolau pelas 

contribuições. 

Aos colegas e amigos, professores e secretários(as) do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação (PPGC – UFPB) pela atenção e acolhida. 

Ao Antônio Carlos, grande influência e pioneiro na pesquisa sobre fanzines punks. 

Aos professores José Paulo Netto e Nildo Viana pelas indicações sobre a problemática 

do cotidiano. 

Aos blogs Fanzinoteca Mutação, Ugra Press, Contracultura punk, Vontade e Luta, 

Suicídio Inconsciente, Anarcopunk.org, Depósito de zines, Demo-tapes Brasil, Zinescópio e 

ao Velhidade. 

A todos que se foram nos últimos anos: Nhônho (Psychic Possessor), Ruddy (Calvary 

Death), Douglas (Restos de Nada), Redson (Cólera) e ao historiador Jacob Gorender. 

A classe trabalhadora, que de sol a chuva transformam incansavelmente este mundo. 

Aos revolucionários que não se deixam abater pelas ilusões do presente. 

A todos os fanzineiros e ao movimento punk. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

“A vida é bela, que as gerações futuras a 

limpem de todo o mal, de toda opressão, de toda 

violência e possam gozá-la plenamente.” 

 
LEON TROTSKY 

(Coyoacán, México. 27 fev. 1940). 



 

 

RESUMO 
 

O movimento punk no Brasil transformou-se ao longo das últimas três décadas (1981-2010): 

aderiu a novos elementos e, além da música, incorporou e modificou bandeiras de luta 

política. Os fanzines (publicações artesanais independentes) produzidos neste movimento 

também estiveram à frente dessas transformações, organizando os sentidos discursivos no 

cotidiano contracultural punk. Tendo como elemento de investigação o conjunto discursivo 

presente nesses fanzines, nosso objetivo é analisar as transformações no cotidiano deste 

movimento, compreendendo suas possibilidades e os seus limites políticos de atuação. Para 

tanto, faz-se necessária a discussão dos seguintes eixos: a) o que é este meio, os fanzines, 

seu histórico e a sua relação com o campo da comunicação alternativa e; b) quem produz 

este meio, o movimento punk, a compreensão deste sujeito social enquanto expressão da 

categoria social da juventude. Vale ressaltar que o estudo parte do referencial teórico-

metodológico marxista do cotidiano, junto ao método qualitativo da Análise de Discurso. 

 

Palavras-chave: Movimento punk. Fanzines. Cotidiano. Política. Análise de Discurso. 



 

 

ABSTRACT 
 

The punk movement in Brazil has transformed itself over the past three decades (1981-

2010): joined new elements and, going beyond music, merged flags of political struggle and 

modified them. The fanzines (handmade independent publications) made by this movement 

also were ahead of these transformations, organizing the discursive meanings in punk 

countercultural quotidian. Investigating the discursive set that is present in these fanzines, 

our goal is analyze the transformations in this movement's quotidian, understanding its 

possibilities and its political limits of acting. Therefore, it is necessary to discuss the 

following elements: a) what is this medium, fanzines, its history and its relationship with the 

field of alternative communication and; b) those who produce this medium, the punk 

movement, understanding this social subject as an expression of social category of youth. It 

is noteworthy that the study starts from theoretical and methodological referential of marxist 

quotidian, with the qualitative method of Discourse Analysis. 

 

Keywords: Punk Movement. Fanzines. Quotidian. Politics. Discourse Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se desordem é liberdade, 
seremos subversores da ordem.” 

Subversores da ordem (Karne Krua). 
 

A música, a estética visual, o fanzine, o flyer (panfleto) xerocado, os festivais, as 

tretas (brigas), os encontros para socialização e a política. O trabalho de pesquisa aqui 

realizado traz à tona um pouco desses elementos que em sua totalidade se constroem no 

cotidiano do movimento punk. 

As primeiras experiências que podem ser conceituadas como punk tem sua 

origem no Reino Unido e Estados Unidos, perpassando pela história de bandas como Sex 

Pistols, The Ramones, The Clash, The Damned, New York Dolls, dentre outras, na década de 

1970, obtendo processualmente uma disseminação por outros países (BIVAR, 2001). O 

movimento punk se interliga entre elementos musicais, políticos e demais formas artísticas e 

comportamentais inconformistas. 

Inconformismo com a música de mercado, com os grandes meios de 

comunicação, com a política, com os aparatos de repressão estatal e com o próprio Estado, 

com a exploração, enfim, com muitas relações que permeiam este modo de produção. 

Posicionamentos que podem ser ou não tão claros, mas que trazem o sentido do 

questionamento e da resistência às contradições situadas no presente. 

O movimento punk brasileiro também pode ser considerado como “vanguarda” 

do punk. Um país de capitalismo subordinado onde a violência, a miséria, a exploração, 

somada à submissão econômica que se faz presente, parece ser um ambiente propício para o 

surgimento de um movimento juvenil se expressar, se indignar, tal como afirmou o cantor 

Chico Buarque: “Se o punk é o lixo, a miséria e a violência, então não precisamos importá-

lo da Europa, pois já somos a vanguarda do punk em todo o mundo” (MOREIRA, 2006, 

cap. 1). 

Podemos afirmar que o sentimento de inconformismo é o que move e une o 

movimento punk do Brasil, com suas cenas locais, com o movimento punk de outros países. 

O “faça você mesmo!” é o princípio propositivo deste movimento desde as primeiras bandas 

punks na década de 1970: 

 
O movimento tende a não aceitar, e mesmo a criticar e desmascarar, “astros 
do rock” e bandas que cobram grandes quantias para tocar ou por seus 
discos. [...] Os grupos de punk rock “incitavam outras pessoas a montarem 
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seus próprios grupos – tentavam romper as barreiras tradicionais 
astro/público. Qualquer um podia ser ‘astro’ ou ninguém podia!”. 
(O’HARA, 2005, p. 152). 

 

Punks se agrupam para formar suas bandas, o espaço de expressar suas dúvidas, 

organizar festivais com bandas punks e criar fanzines com o intuito de dar espaço não só a 

suas expressões particulares, mas as de quem também compõe este movimento. Tanto o 

movimento punk quanto os fanzines localizam-se na dinâmica do inconformismo e da 

atuação: “O centro do significado é a própria ideia de atuar, de fazer alguma coisa, mostrar-

se ativo, afirmar uma presença que expresse insatisfação e não-aceitação do ‘estado de 

coisas’” (ABRAMO, 1994, p. 105). 

É importante destacarmos que os fanzines (publicações artesanais 

independentes) são anteriores ao movimento punk, tendo seu surgimento no final da década 

de 1920 através do gênero da ficção científica (FC), recebendo uma definição somente a 

posteriori (MAGALHÃES, 1993). 

Trata-se de um meio de comunicação alternativo com a produção independente 

dos circuitos comerciais, de socialização entre um grupo ou intergrupos afins que se utilizam 

deste meio. Os fanzines constroem um sentido a organização cotidiana de um grupo ou um 

movimento. E é nesta problemática que nos apoiaremos. 

O cotidiano do movimento punk brasileiro transformou-se ao longo das últimas 

três décadas: aderiu a novos elementos e, além da música, incorporou e modificou bandeiras 

de luta política. Os fanzines produzidos neste movimento também estiveram à frente dessas 

transformações, organizando os sentidos discursivos no cotidiano contracultural punk. 

Nesse sentido, trazemos o cotidiano como problemática-chave para compreensão 

das transformações ocorridas neste movimento. Vale ressaltar que entendemos o cotidiano 

não apenas como a rotina do dia-a-dia, mas também como “espaço de resistência e 

possibilidade transformadora” (PAULO NETTO; CARVALHO, 2012, p. 14), de 

questionamento, de tomada de posição. 

É na criação desses espaços de resistência que se constrói e se transforma a 

contracultura punk, e os fanzines produzidos neste movimento são um objeto de estudo 

fundamental, como já afirmamos, para compreensão dessas transformações. Nesse sentido, 

tendo como objeto de investigação os discursos produzidos nesses fanzines, temos por 

objetivo analisar as transformações sucedidas no cotidiano deste movimento ao longo das 

últimas três décadas (1981-2010), bem como compreender quais as possibilidades e os 

limites políticos deste. Para tanto, faz-se necessário à discussão dos seguintes eixos: 
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a) O que é este meio: os fanzines. O conteúdo deste capítulo traz o histórico, 

gêneros existentes e pesquisas sobre os fanzines, além da noção deste 

enquanto expressão da comunicação alternativa, observando as convergências 

e distinções entre este meio e a imprensa alternativa – com sua definição e 

histórico. 

b) Quem produz este meio: o movimento punk. Tendo como pressuposto a 

compreensão deste sujeito social enquanto expressão juvenil, destacaremos: a 

problematização da juventude enquanto categoria social, tomando como 

referência a ótica de classes sociais; um debate bibliográfico sobre o 

histórico, as transformações e a incorporação de bandeiras de luta política no 

movimento punk (antimercantilização da arte, antifascismo, combate às 

opressões, dentre outras) e, por fim; algumas considerações sobre a ideologia 

do tribalismo do sociólogo Michel Maffesoli. 

c) Como se desenvolve este movimento. As transformações ocorridas no 

cotidiano punk: a análise dos sentidos discursivos produzidos nos fanzines 

punks, tendo como referência o método qualitativo da Análise de Discurso. A 

análise da amostragem será estruturada em três décadas, tendo os seguintes 

fanzines: Factor-Zero, SP Punk, 1999, Caos Punk e Buracaju (1980); 

Sociedade dos Mutilados, Antes que Seja Tarde, Pandora, Agonia Revoltante 

e Frutos da Miséria (1990) e; Tijolada Conscio, Cultura de Rua, RäwPunk 

Sub, C.A.M.P., e Estado de Kaos (2000). 

Destacamos que esta estruturação proposta tem como base os seguintes 

pressupostos de crítica: a análise estrutural das entificações (o que é); a busca histórico-

social dos pressupostos (como se formou); a explicitação da processualidade (como se 

desenvolve) e a exposição dos limites e das possibilidades de transformação real 

(MOREIRA NETO; LIMA; TONET, 2009). 

Nesse sentido, a investigação das transformações no cotidiano do movimento 

punk deve partir das próprias contradições da vida material, tendo o seu posicionamento 

frente ao conflito das forças sociais produtivas como referência. A incorporação de 

bandeiras de luta política no movimento pode vir a contribuir no processo das lutas 

cotidianas? 

A investigação pode apontar, dentro das possibilidades oferecidas pelos limites 

factuais, considerações que evidenciem o posicionamento de avanço ou retrocesso político 



13 

 

deste movimento contracultural juvenil, ou seja, de seu desenvolvimento, expressão de um 

processo que contém saltos e recuos políticos (IASI, 2011). 

Este trabalho não é o primeiro a tratar sobre os fanzines ou movimento punk, 

mas, ao realizar um “balanço crítico” das transformações ocorridas no cotidiano do 

movimento punk nas últimas três décadas, traz um passo importante na compreensão deste 

fenômeno. 

É necessário ressaltarmos ainda que escrevemos a partir de uma ótica de 

pesquisa e de engajamento, sendo assim, de experiências pessoalmente vivenciadas na cena 

independente ao longo de mais de uma década. As vivências, e com elas as intensas 

experiências, sem dúvida foram fatores preponderantes para as primeiras questões e para a 

investigação que trataremos adiante. 
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METODOLOGIA 

 

Há um consenso sobre o fanzine inglês Sniffin’ Glue (cheirando cola) ser o 

primeiro fanzine punk. Com a primeira edição datada de 1976, foi editado por Mark Perry. 

Por outro lado, as afirmações disponíveis em pesquisas sobre o tema são conflituosas ao 

afirmarem o primeiro fanzine punk no Brasil. Qual seria o primeiro? 

Parece um questionamento um tanto cartesiano da história, afinal, 

aparentemente, isso pouco contribui para uma metodologia de pesquisa nos fanzines. Uma 

aparência enganosa, pois, afinal, de que forma é possível traçar uma metodologia de análise 

para fontes tão dispersas? Por exemplo, é correta a afirmação de que os fanzines de História 

em quadrinhos possuem a maior quantidade de publicações entre os gêneros dos fanzines? 

Qual o procedimento para se chegar a esta afirmação? 

As pesquisas mais significativas no Brasil sobre o tema, produzidas por 

Magalhães (1993, 2005, 2013), Calazans (1992) e Guimarães (2005), foram efetuadas 

utilizando como análise o próprio acervo pessoal. Essa limitação não é característica 

unicamente dos fanzines, é também recorrente na pesquisa de outros temas. Hobsbawm 

(1998, p. 219) traz uma clara distinção entre as possibilidades da pesquisa sobre temas que 

abrangem a esfera das classes dominantes e a das classes exploradas, por exemplo: “a 

história dos movimentos populares difere de tais objetos e, de fato, da maioria da história 

tradicional, na medida em que simplesmente não há um corpo de material pronto a seu 

respeito”. 

Tal dificuldade pode resultar em divergências históricas, a exemplo do primeiro 

fanzine punk do Brasil. Magalhães (1993) afirma ser o fanzine carioca Manifesto Punk, de 

1982, a primeira publicação do gênero; já o historiador Oliveira (2006) afirma ser o paulista 

Factor-Zero e o Exterminação os primeiros, o que confirma por serem datados de 1981. 

Essa situação é elucidativa sobre a necessidade de uma metodologia de análise que obedeça 

às características particulares dos fanzines enquanto um meio “efêmero”, e perceba sua 

escassez enquanto documento histórico catalogado. 

Neste estudo, utilizaremos como fonte principal de análise os fanzines punks, 

com o recorte histórico limitado às décadas de 1980, 1990 e 2000. A escolha se reflete na 

importância qualitativa e quantitativa dessas publicações, observando sua construção e 

constituição: a primeira década marca o surgimento dos fanzines punks no Brasil; a segunda 

é o momento de maior politização no movimento; e a última compreende à maturação das 

transformações ocorridas nas três décadas e as novas perspectivas. 
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A divisão metodológica em décadas não significa uma evolução factual ou linear 

de caráter progressista, pelo contrário, é presente o constante enraizamento, estranhamentos, 

retrocessos e/ou evoluções. Há características particulares em cada década, fruto de 

experiências no movimento punk, mas essas devem ser observadas e analisadas em seu 

movimento, em suas transições. 

Será analisada uma amostragem de cinco fanzines por cada década (15 no total) 

de um corpus constituído por 66 fanzines. A escolha da amostragem não ocorreu de maneira 

aleatória, mas de acordo com as publicações que representam as características gerais de 

cada década, que foram observadas a priori da análise definitiva. 

Para a metodologia de análise de caráter qualitativo, utilizaremos a Análise de 

Discurso (AD) explicada adiante, amparando-se nos procedimentos de autores como Orlandi 

(2001), Viana (2009a), Back (2006) e nas orientações lançadas por Bakhtin (2009) e Fiorin 

(1997) sobre as construções conflituosas das classes sociais na produção discursiva. 

O processo metodológico compreende as seguintes etapas: a) análise 

exploratória do corpus (66 fanzines) com a finalidade de observar as tematizações gerais em 

cada década; b) seleção de cinco fanzines por década, de acordo com os resultados do 

primeiro procedimento; c) análise das Sequências Discursivas (SD) selecionadas. 

É notória a utilização de imagens nos fanzines punks, esse elemento é parte 

constituinte da linguagem em sua totalidade. Contudo, nosso foco de análise são os 

discursos. Na análise traremos imagens que se somam aos sentidos discursivos resultando na 

compreensão destes, além de imagens das capas e dos textos nos anexos. 

Em sentido exploratório, realizamos uma pesquisa de caráter quantitativo 

abordando a localização espacial dos fanzines por região (tab. 1). É importante ressaltarmos 

que a pesquisa foi efetuada utilizando todo o corpus – 66 fanzines. 

 
Tabela 1: fanzines por região 

Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte Não especificado 
57,6% 25,7% 7,6% 3% 0% 6,1% 

 

Reforçamos que, os estados que concentram maior quantidade dos fanzines são: 

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, 

Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. 

Apesar do caráter exploratório de nossa pesquisa, os resultados elucidam a 

problemática que colocamos inicialmente, ou seja, a dificuldade de estabelecermos uma 

metodologia que obedeça às características objetivas dos fanzines: a) a dispersão e a 
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carência de fanzinotecas que arquivem essa documentação; b) o próprio caráter efêmero dos 

fanzines, não havendo uma sequência de edições dessas publicações. 

Atualmente a fanzinoteca Mutação1, localizada na cidade de Rio Grande/RS, 

organizada por Law Tissot, cumpre a função de arquivar esses documentos históricos 

importantes para a reconstrução da história da comunicação alternativa: 

 
Como ser estimulado a conhecer, ler, fazer e obter os fanzines? Onde achá-
los, sendo não apenas em eventos da área dos quadrinhos, anarquista-
libertários e/ou afins? Ora, se uma biblioteca é um local que guarda 
acervos de leitura como livros e revistas, e as Gibitecas abrigam os gibis, 
nada mais justo que terem sido criadas as Fanzinotecas, contendo os 
variados e ricos fanzines. Tais fanzinotecas se espalham pelo mundo real 
(e/ou virtual), como locais que abrigam os fanzines que são revistas 
independentes, paratópicas: existem na sociedade sem que necessariamente 
tenham um lugar “oficial” (pois não visam o comércio editorial). 
(ANDRAUS, 2012, p. 114). 

 

A dificuldade de um apanhado seguro de fontes talvez reflita no caráter das 

pesquisas atuais, limitadas a estudos de caso, embora não menos importante. Contudo, 

reforçamos a necessidade de trabalhos que lancem novas problemáticas para o avanço das 

pesquisas sobre o tema, que tragam à superfície características até então despercebidas, no 

sentido de que, como sugere Hobsbawm (1998), explorem as dimensões desconhecidas do 

passado. 

De maneira geral, o principal norteamento metodológico desse estudo sobre os 

fanzines punks consiste na recorrência, como entende Magalhães (1993), aos próprios 

fanzines, observando suas limitações enquanto fontes documentais, suas características 

particulares, problematizando as narrativas geradas por esse meio e seu papel crítico na 

organização do próprio movimento punk. 

 

2.1 Elementos para uma Análise de Discurso 

 

Diariamente somos permeados por discursos de outrem. São discursos 

religiosos, políticos, midiáticos, ideológicos ou contra ideológicos. Não é incorreta a 

afirmação de que a vida social está permeada por discurso, contudo, é necessário 

identificarmos de onde partem esses discursos, e a quem servem. 

                                                           
1 Primeira fanzinoteca com lugar fixo e público no Brasil, porém, há fanzinotecas particulares e gibitecas que 
concentram uma quantidade significativa de fanzines. Também existe um arquivo público com fontes diversas 
(incluindo fanzines) sobre o movimento punk, separadas pelo historiador e pedagogo Antonio Carlos de 
Oliveira e atualmente localizada no Centro de Documentação e Informação Científica (CEDIC) da PUC/SP. 
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Todo discurso é um discurso de alguém. E esse alguém, esse ser consciente, fala 

a partir da ótica de um determinado grupo, de uma determinada classe social. Há vários 

elementos que perpassam as formações discursivas: a linguagem de uma época, a estrutura, 

conjuntura, discursos de outrem, relações de poder que permeiam a luta de classes e outros 

elementos. Explicaremos os destacados ao longo deste ponto. 

Por discurso, podemos entender inicialmente como combinações de elementos 

linguísticos (frases ou conjunto de frases), produzidas pelos indivíduos com o objetivo de 

exteriorizar um posicionamento sobre o mundo, de agir nele (FIORIN, 1997). Para 

adentrarmos na problemática em sua essência, podemos afirmar que o discurso é uma 

manifestação concreta e delimitada da linguagem, constituída por uma estrutura e uma 

conjuntura: “O discurso é algo concreto e delimitado, ou seja, é sempre o discurso de um 

autor, de uma escola, de um grupo social, etc., que possui uma estrutura unissêmica e é uma 

totalidade” (VIANA, 2009a, p. 6). 

O discurso enquanto produção concreta e delimitada é organizado a partir de 

uma linguagem já existente. Com isso, afirmamos que o discurso é o discurso de outrem, é 

composto por formações discursivas anteriores, pela memória, pelo acúmulo de mudanças, 

pela conjuntura social. Segundo Fiorin (1997), os discursos têm uma função “citativa”, ele 

não é único nem irrepetível, cita outras formações discursivas. O discurso é parte 

constitutiva de uma mesma língua, de uma mesma comunidade de signos, que serve a todos, 

e ao mesmo tempo possui sua variabilidade de efeitos. Bakhtin (2009), por exemplo, afirma: 

 
[...] classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. 
Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de 
valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de 
classes. Esta plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior 
importância. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que 
torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. (p. 47). 

 

Sobre a variabilidade, Fiorin (1997, p. 20) traz um questionamento elucidativo: 

“Se discursos de natureza muito diferente utilizam-se dos mesmos elementos semânticos, 

como, por exemplo, liberdade, felicidade, justiça, de que maneira se pode distingui-los?”. 

Ora, o discurso de liberdade para a classe dominante não é o mesmo para a 

classe explorada, a liberdade do capitalismo constrói-se na exploração e na opressão dos 

trabalhadores. Consequentemente, o discurso de liberdade para os trabalhadores (não as 

reproduções ideológicas da aparência) é oposto ao da classe dominante. Para que esse se 

efetive, é necessária a liberdade total destes trabalhadores, ou seja, a expropriação dos meios 
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de produção e o fim das relações de opressões, sendo assim, o fim do capitalismo e da atual 

classe dominante, a burguesia. 

Bakhtin (2009, p. 47) consegue trazer a problemática da linguagem à realidade, 

construída por sujeitos reais, historicamente determinados, no campo da luta de classes. Este 

campo da luta de classes também é o espaço das disputas discursivas, de “confronto de 

interesses sociais”, de reprodução e de questionamento dos discursos dominantes. O termo 

luta de classes é, aqui, o conceito-chave para se entender a produção dos discursos. 

Marx e Engels (2007) afirmam que as ideias da classe dominante, em cada 

época, são as ideias dominantes. Nestas ideias estão incluídos os discursos ideológicos 

produzidos por uma classe que detém os meios de produção e que propagam determinadas 

relações de produção na cotidianidade. Essas ideias foram construídas ao longo da história 

por dominações e opressões das classes dominantes. 

Por conseguinte, as classes exploradas também conseguem produzir, ao longo da 

história, seus meios de linguagem próprios, seus discursos. Situemos um exemplo: 

 
Apesar da língua-padrão (ou “culta”) ser imposta socialmente pelo Estado 
e instituições auxiliares, especialmente a escola, existe uma língua 
diferenciada, chamada de linguagem coloquial (ou popular), que é muitas 
vezes vista com preconceito. [...] Em toda sociedade dividida em classes 
sociais existe uma mentalidade e uma ideologia dominantes e estas 
produzem uma atribuição de sentido às palavras que também é dominante. 
Mas o fato de haver uma atribuição de sentido dominante significa que 
existe atribuição (ou atribuições) de sentido não-dominante(s) ou 
dominada(s). (VIANA, 2009a, p. 3-4). 

 

Poderemos conferir no segundo capítulo deste trabalho o discurso da 

antimercantilização da arte, incorporada como uma bandeira de luta política ao movimento 

punk, em resposta à mercantilização de signos do movimento pelos grandes meios de 

comunicação. É outro exemplo do que podemos denominar como disputas discursivas. 

Outro exemplo que trazemos, presente no terceiro capítulo, é a análise dos 

primeiros fanzines punks brasileiros da década de 1980 onde poderemos conferir, a 

exemplo, os sentidos discursivos “sobre” o punk, produzidos pelos meios de comunicação 

de massa, e os sentidos discursivos “do” punk, produzidos nos fanzines do movimento. 

Como há a disputa na caracterização deste movimento em ser ligado ou não a sentidos 

discursivos fetichistas: violência, moda, dentre outros. 
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A utilização da Análise de Discurso é fundamental para percebermos os sentidos 

acima destacados, na medida em que este método rompe com a rigidez abstrata dominada 

pela linguística estruturalista e traz outra forma de percepção da linguagem: 

 
A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata 
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim 
palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 
observa-se o homem falado. (ORLANDI, 2001, p. 15). 

 

A escola francesa da AD2, por exemplo, localizou a linguagem na problemática 

da luta de classes para compreensão dos efeitos de sentido discursivo. Também permeou 

diversas disciplinas – história, sociologia, linguística e psicologia. Ao mesmo tempo, buscou 

distinguir-se da linguística, ao situar a linguagem e os discursos na conjuntura histórica 

(VIANA, 2009a). 

Viana (2009a, p. 8) traz uma contribuição importante ao destacar a estrutura e a 

conjuntura como elementos para a análise dos discursos: “O discurso possui duas partes 

constitutivas: a estrutura e a conjuntura. Estas partes, por sua vez, possuem os termos 

(palavras, noções, conceitos, etc.) como unidades constitutivas”. Continua o autor: 

 
[...] para se compreender o sentido de uma palavra (o que significa realizar 
um estudo semântico) é preciso nos remeter ao contexto discursivo no qual 
tal palavra está inserida. Portanto, para se entender a unidade do discurso é 
preciso compreender sua totalidade e para se compreender esta é necessário 
compreender aquela. Quando se focaliza as unidades do discurso (os 
termos) se faz um estudo semântico e quando se focaliza sua totalidade 
(estrutura, conjuntura) se faz uma análise do discurso. (ibid., p. 8). 

 

Por estrutura, Viana (2009a) entende como o conjunto de elementos internos no 

discurso, códigos permanentes. Já a conjuntura é formada por elementos externos no 

discurso, retirados da linguagem cotidiana e de discursos de outrem. O autor entende o 

discurso como unissêmico em sua estrutura, mas polissêmico em seus conjuntos auxiliares – 

sua conjuntura. Esses dois elementos formam o contexto do discurso – que seguiremos. 

Nesse sentido, a particularidade da AD é: a percepção da totalidade (estrutural e 

conjuntural) em seu movimento, com estagnações e metamorfoses. Essas características 

serão fundamentais para investigação dos sentidos dos discursos sobre o cotidiano punk e 

suas transformações no decorrer das décadas analisadas. 

                                                           
2 A partir daqui utilizaremos a abreviação AD como referência para a Análise de Discurso. 
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A PROBLEMÁTICA DO COTIDIANO 

 

“quando o homem absurdo contempla o 
seu tormento, faz calar todos os ídolos” 

(Albert Camus) 
 

Na mitologia grega, Sísifo, por sua astúcia perante os deuses, foi condenado a 

empurrar na terra dos mortos uma rocha até o alto de uma montanha, de onde caía pelo seu 

próprio peso para novamente ser arrastada. Tornou-se a rotina de Sísifo carregar o pesar em 

suas costas. Essa rotina, como descreve Albert Camus, foi o “castigo mais terrível” 

(CAMUS, 2010, p. 121). 

Sísifo não foi o único a enfrentar essa rotina. No capitalismo, vivemos uma 

cotidianidade organizada em torno da divisão social do trabalho e sua rotina particular de 

exploração. No que consiste, então, a nossa vida cotidiana? 

A vida cotidiana pode ser definida como a vida de todos os dias, a vida do ser 

social3. Segundo Paulo Netto e Carvalho (2012, p. 14), a vida cotidiana apresenta-se em suas 

múltiplas cores e faces: os gestos, relações e atividades rotineiras, a alienação, o banal e a 

mediocridade, o espaço privado dos indivíduos constituídos ou não em famílias, os sonhos, 

as ilusões, o fictício/real, o abstrato/concreto, o homogêneo/heterogêneo e é também o 

“espaço de resistência e possibilidade transformadora”. 

O cotidiano é inseparável da história, e nesse sentido, é parte entrelaçada à 

reprodução da vida. Sua rotina possui ritmos diferentes, não sendo, por exemplo, a mesma 

do modo de produção feudal, escravagista ou capitalista: “em cada época histórica os ritmos 

e as regularidades da vida cotidiana se distinguem, se tornam diferenciáveis” (ibid., p. 24). 

Amparados pelas contribuições lukacsiana, Paulo Netto e Carvalho (2012) 

organizam as determinações fundamentais da cotidianidade: a) a heterogeneidade, 

“atividades que compõe o conjunto das objetivações do ser social” (p. 67), a linguagem, o 

trabalho, o jogo, a vida política e privada; b) a imediaticidade, o agir na vida cotidiana, a 

conduta imediata, prática, sem a qual a reprodução da cotidianidade seria inviável e; c) a 

superficialidade extensiva, a ausência de compreensão das relações entre os fenômenos que 

compõe a vida social, “a vida cotidiana mobiliza em cada homem todas as atenções e todas 

as forças, mas não toda a atenção e toda a força” (p. 68). 

                                                           
3 Segundo Kosik (1986, p. 74): “Pelo simples fato de existir, o homem é um ser social, que não só é sempre 
fisgado nas malhas das relações, mas sempre age, pensa, sente como um sujeito social; e isto antes de tomar 
consciência de tal realidade ou até mesmo para dela se dar conta”. 
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O espaço da cotidianidade é a vida do ser social e este participa com “todos os 

seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 

sentimentos, paixões, ideias, ideologias”. Na cotidianidade o ser social é “atuante e fruidor, 

ativo e receptivo” (HELLER, 2008, p. 31). 

Por conseguinte, o cotidiano, além de ser o espaço de possibilidades, também é o 

espaço das privações. Uma família que consome o seu tempo diário entre ir ao trabalho, o 

esforço repetitivo deste trabalho e o retorno ao lar. Com pouco tempo para o lazer, mesmo 

quando este assume suas formas reificadas, ou mesmo para aproveitar o convívio familiar. 

Podemos considerar o cotidiano dessa família como um espaço heterogêneo? 

Ou até mesmo um jovem que, além do convívio escolar quando lhe é possível, 

encontra-se numa periferia urbana onde os pontos sociais de lazer são precários, resultados 

pelo abandono de políticas estatais. Podemos considerar o cotidiano desse jovem como um 

espaço heterogêneo? 

O ser social da cotidianidade pode até ser atuante e fruidor, contudo, “não tem 

nem tempo nem possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por 

isso, não pode aguçá-lo em toda sua intensidade” (HELLER, 2008, p. 31). Ou seja, a vida 

cotidiana também é o espaço das privações, e essas nem sempre percebidas em sua essência, 

ou segundo Kosik (1986), em sua concreticidade. 

Nesse sentido, Kosik (1986, p. 73) compreende a necessidade de se suprimir as 

relações reificadas da atual estrutura cotidiana, fruto do modo de produção capitalista. É 

importante que se diga que o autor entende a necessidade de supressão da “prática do 

fetichismo da cotidianidade” e não da cotidianidade: “separar radicalmente a cotidianidade 

da variabilidade e da ação histórica conduz, de um lado, à mistificação da história”. 

A vida cotidiana no modo de produção capitalista, constituída em torno da 

divisão social do trabalho, aflora suas contradições: venda da força de trabalho pela classe 

trabalhadora como única forma de sobrevivência; a exploração e apropriação da produção e 

do lucro por parte da classe burguesa; relações sociais competitivas e individualistas; 

precarização do emprego; e não menos importante, a naturalização dessas relações sociais. 

A naturalização da exploração e da opressão como algo “necessário”, ou 

“impossível” de se transformar, de ser abolido, é reproduzida cotidianamente nas relações 

sociais. Lembremos: “As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes, isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, sua força espiritual dominante” (MARX; ENGELS, 2007, p. 47). 



22 

 

A apropriação material não se sustenta sem a produção espiritual, ou seja, sem a 

produção de ideologias, no sentido dado por Marx e Engels (2007) como a inversão da 

realidade, as formas que objetivam sustentar o que aqui está. E, como dito anteriormente, a 

cotidianidade também é a reprodução da inversão. O espaço cotidiano não é só da privação, 

mas da aceitação da privação: “A ação humana na vida cotidiana é pragmática, em cuja 

exigência de respostas constantes produz uma naturalização, a simplificação e a automação 

das ações” (VIANA, 2008, p. 108). 

Por conseguinte, como dissemos no início, a vida cotidiana além de ser 

homogênea, em situação conjunta também é heterogênea. E mesmo as situações de completa 

privação, podem gerar espaços de resistência e percepção da concreticidade: “o trabalhador, 

ao resistir em utilizar toda sua capacidade de trabalho, tende a diminuir a extração de mais-

valor. É por isso que surge uma luta nas unidades de produção” (VIANA, 2009c, p. 49). 

Um jovem, um grupo ou movimento de composição juvenil que consegue, 

dentro das possibilidades, criar seus espaços em oposição aos espaços de lazer 

contemplativo do capitalismo (shoppings, por exemplo), também ergue no seio desse modo 

de produção suas formas de resistência. 

O movimento punk, que tem em seu cotidiano a privação de espaços de lazer, a 

privação de espaço nos meios de comunicação de massa para ecoar seus questionamentos, 

cria, de forma autônoma, seus próprios espaços (festivais, pontos de encontro 

descentralizados no espaço urbano), sua negação ao modus operandi (a crítica ao Estado, ao 

capitalismo) e seus próprios meios de escoamento de ideias: a utilização do próprio corpo 

como denúncia visual, a intervenção nos espaços urbanos com pichações, colagens e a 

produção de fanzines como meio de comunicação alternativo. 

Podemos encontrar nos fanzines punks elementos para a compreensão do 

cotidiano deste movimento, no sentido de que estes fanzines trazem sua posição discursiva, 

suas contradições e seus limites. Ou seja, trata-se de uma produção em que o indivíduo ou 

grupo vêm a refletir sobre os fenômenos que compõe as relações sociais cotidianas: a 

política, por exemplo, e colocar em pauta as representações desse dado real. 

Mesmo a superficialidade extensiva que faz parte da vida cotidiana também é 

reproduzida nos discursos produzidos nos fanzines punks. Do processo de produção 

reflexiva também pode nascer a “consciência absurda” (KOSIK, 1986). A própria 

cotidianidade pode vir a desvendar a essência da realidade, ou seja, a concreticidade, “do 

mesmo modo, porém, também a esconde” (ibid., p. 72). 
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Ao acompanharmos as transformações ocorridas no movimento punk do Brasil 

nas últimas três décadas através da análise dos fanzines punks, poderemos perceber que os 

sentidos discursivos de reprodução e questionamento se fazem presentes. 

A problemática do cotidiano como elemento de percepção das transformações do 

movimento punk deve estar aliada a uma análise crítica do fenômeno, dessa forma 

compreendendo o que é este meio (os fanzines), quem produz este meio (o movimento 

punk) e quais são as possibilidades e os limites políticos deste movimento. 
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CAPÍTULO I 
O CAMPO DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E OS FANZINES 

 

Por vezes os fanzines podem se confundir e entrelaçar com a comunicação 

alternativa. Há conjunturas históricas que permitem a multiplicação ou a restrição de 

publicações que seguem o percurso contrário à lógica da notícia/lucro, sua significância ou 

sua inexpressividade, o questionamento e a proposta de algo novo ou sua limitação à 

pontualidade. Essas são particularidades que permitem esse entrelaçar, como afirmamos, ou 

um distanciamento. 

Este capítulo, base estruturante na compreensão dos fanzines, tem por intuito 

apreender a essência desse meio e identifica-lo no campo epistemológico da comunicação, 

de maneira específica, da comunicação alternativa. Nesse sentido, levantamos os seguintes 

questionamentos: O que é comunicação alternativa? O que é e qual é a gênese dos fanzines? 

Se o identificamos com o campo da comunicação alternativa, quais são os pressupostos para 

essa identificação? 

Através das hipóteses e considerações indicadas por pesquisadores da área, 

situaremos noções para esses questionamentos. Metodologicamente, apresentaremos neste 

capítulo: a) um histórico da comunicação alternativa, especificamente a experiência da 

imprensa alternativa no Brasil (1964-1985); b) um histórico e gênese dos fanzines e; c) a 

contextualização entre os fanzines e o campo da comunicação alternativa. 

Essa contextualização revela-se válida desde a nossa concepção de comunicação, 

entendida por um ato simbólico e dialógico entre interlocutores, seguindo as pistas de 

Bakhtin (2009) de que, toda enunciação é interna, havendo uma formulação “original” do 

sujeito, e externa, onde os signos são criados e constantemente modificados nas relações 

sociais conflituosas. 

Compreendemos a comunicação não no sentido da verticalidade, mas pela via da 

horizontalidade. Muito embora, e isso é necessário destacarmos, há momentos históricos 

com composições sociais estagnantes ou reacionárias e estruturações midiáticas propícias à 

verticalidade, já que “em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor 

contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes.” (BAKHTIN, 

2009, p. 47). 

Nesse sentido, posicionando a comunicação como indissociável do ser social, 

histórica, conflituosa, com períodos verticais e/ou horizontais, entenderemos a produção dos 

fenômenos nela inseridos, suas configurações e a essência de suas transformações. 
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4.1 A comunicação alternativa 

 
O campo da comunicação alternativa está em processo de construção, distante de 

definições conclusivas. Configura-se ainda como necessário ao dar voz a setores, grupos e 

classes exploradas, oprimidas e excluídas da gestão dos meios de comunicação massivos e 

da estrutura social. 

Falarmos de comunicação alternativa no Brasil é problematizarmos conjunturas 

históricas polifônicas em que floresceram as contradições e a necessidade de organização 

através de grupos, movimentos, setores e a utilização de meios de comunicação nesse 

processo de organização. 

A história do Brasil, especificamente a do século XX, revela que não houve uma 

hegemonia em sua completude da classe “[...] perante a outra, ou seja, a hegemonia nunca é 

absoluta, o problema colocado é como se dá a resistência à ordem hegemônica e como se 

concretiza a possibilidade de uma nova hegemonia.” (FADUL, 1982, p. 35-36). É possível 

verificarmos um panorama de resistências desde o início do século passado com a utilização 

de panfletos, cartazes, charges e jornais que divergiam do modus operandi de sua época. 

Esse processo de resistências no Brasil dá-se desde ações anarquistas no final do 

século XIX e início do século XX, com a imprensa anarquista e a criação de organizações; a 

criação do Partido Comunista do Brasil (PCB) e o surgimento da imprensa socialista na 

década de 1920; a resistência de grupos ao golpe do governo Getulista e ao golpe de 1964, 

que instaurou por mais de vinte anos um regime ditatorial civil-militar e; a rearticulação da 

imprensa operária pós-1979 e a criação do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Como recorte para problematização da comunicação alternativa, discutiremos a 

experiência da imprensa alternativa que se singularizou enquanto acúmulo de forças – 

políticas, sociais, culturais – de resistência e de alternativa ao regime ditatorial civil-militar 

que se estendeu desde o ano de 1964 a 1985. 

 

4.1.1 A experiência da imprensa alternativa no Brasil ditatorial (1964-1985) 

 
A história do Brasil pós-Golpe e de maneira radicalizada pós-AI-54 

singularizaram os setores de resistência que, naquela conjuntura, apesar das perseguições 

                                                           
4 O Ato Institucional nº 5 (AI-5), ou o “golpe dentro do golpe”, constituiu-se como quinto decreto emitido pelo 
regime civil-militar que suspendia uma série de direitos constitucionais: suspensão do direito de voto em 
eleições sindicais, proibição de atividades e manifestações de cunho político, possível intervenção direta do 
presidente nos estados e municípios, dentre outros decretos. 
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políticas, estavam organizadas. O acirramento reforçou teses distintas como a luta armada 

para algumas correntes da esquerda, o trabalho de base para outras, ou a aplicação de táticas 

de resistência pela imprensa alternativa ao silenciamento cada vez mais constante. 

Metodologicamente, dividimos a atuação da imprensa alternativa em três fases, 

seguindo a estruturação analisada por Festa (1986, p. 10): a) Corresponde “[...] ao período 

de 68 a 78 – entre o AI-5 e a abertura política – caracteriza-se por uma comunicação de 

resistência, denúncia e acumulação de força por parte das oposições”; b) 1979 a 1982, 

“período de explosão social, eleições nacionais, abrandamento das restrições políticas, 

caracteriza-se por projetos políticos mais definidos e pela existência de uma comunicação 

popular”; c) 1982-83, caracteriza-se, segundo a autora, “por uma atomização do processo de 

comunicação popular e alternativa”. 

Essa estruturação proposta servirá para nortearmos o campo de atuação da 

imprensa alternativa no período delimitado que seguiremos, e nesse sentido entendermos a 

configuração desta. Por conseguinte, vale uma noção sobre imprensa alternativa: 

 
O termo imprensa alternativa [...] identifica um tipo de jornal tabloide ou 
revista, de oposição, dos anos 70, cuja venda era feita em bancas ou de 
mão em mão. Eram publicações de caráter cultural, político e expressavam 
interesses da média burguesia, dos trabalhadores e da pequena-burguesia. 
Eram espaços nos quais grupos de oposição ou frentes políticas emitiam 
uma corajosa condenação ao regime político. (FESTA, 1986, p. 16). 

 

Inicialmente, é importante destacarmos a presença de meios de comunicação 

alternativos anteriores ao período de 1968 (HORTA; ARRUDA, 2009), do qual podemos 

citar alguns jornais: Agora e Aparte, dedicado a críticas cultural-literárias; Pif-Paf, célebre 

revista de humor e sátira; Berkeley Barb, jornal de cunho político-comportamental trazendo 

assuntos voltados a questões feministas, homossexualidade e quadrinhos de humor; O 

Emancipador, editado por uma cooperativa de imprensa alternativa; Movimento, construído 

por jornalistas e setores da esquerda, dentre outros. 

Esse primeiro período entre o final de 1968 pós-AI-5 até 1978, que compreende 

os governos Garrastazu Médici e Ernesto Geisel, configurou-se em dois momentos: o 

primeiro com a intensificação das perseguições políticas e o segundo com a promessa de um 

“abrandamento” sucedido por uma abertura “lenta, gradual e segura”, apesar do 

prosseguimento nas perseguições. 

Segundo Festa (1986), no começo da década de 1970 muito se propagandeava 

sobre “liberdade” de expressão, mas pouco se tinha de concreto no sentido de opiniões 
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diversificadas. Por um lado havia o controle do Estado aos meios de comunicação de massa, 

por outro se tinha uma injeção de capital e o sucessivo incentivo tecnológico nesses mesmos 

meios. Sendo assim, a árdua tarefa de disputa frente às propagandas ideológicas e ao mesmo 

tempo a tentativa de escapar as diversas perseguições políticas ficou a cargo da imprensa 

alternativa. 

Nesse sentido, a autora destaca a criação de frentes entre as organizações da 

esquerda, setores culturais e jornalísticos na a acumulação de forças para a luta contra o 

regime. Ainda em 1969 surge um dos símbolos de referência ao papel de resistência da 

imprensa alternativa, O Pasquim: 

 
Fundado por jornalistas situados no Rio de Janeiro, O Pasquim – depois 
chamado simplesmente de Pasquim – tinha nomes representativos como 
Ziraldo, Jaguar, Ivan Lessa, Henfil, Millôr Fernandes, que faziam de forma 
radical e renovadora a crítica aos destinos obscuros da sociedade brasileira, 
por meio de artigos e principalmente muito humor (MAGALHÃES, 2013, 
p. 12). 

 

A utilização do humor, através de artifícios como a charge, presente nos meios 

culturais da imprensa alternativa, tornou-se uma ferramenta para a crítica sutil às restrições 

políticas da época. Segundo Festa (1986), na medida em que surgiam os diversos polos de 

resistência, apareceram os pequenos meios de comunicação intitulados jornais tabloides, até 

então a única forma de ultrapassar o círculo de composição das organizações burguesas na 

comunicação. 

O formato tabloide propagou-se nesse contexto de resistência por ser um 

formato que facilitava a divulgação e a leitura5, ficando essa produção conhecida por 

“imprensa nanica”, pelo fato de ter o formato menor que o standard, comum aos jornais. 

Nanica, também, pela limitada disseminação dessa imprensa. 

A imprensa alternativa dividiu-se em suas mais diversas áreas: tratando de 

assuntos voltados à cultura alternativa, englobando nesse leque o humor, a música, o teatro e 

diversas manifestações artísticas e os de cunho político, de composição social entre a média 

e pequena burguesia, trabalhadores e meios artísticos (FADUL, 1982). 

Na área cultural podemos destacar alguns jornais responsáveis pela disputa 

contra ideológica, divulgando as formas artísticas da cultura alternativa, além dos já citados 

O Pasquim e Pif-Paf, temos o Alguma Poesia; Almanaque do Humordaz; Amoribunda; 

                                                           
5 O formato tabloide (de maioria 33x28cm) diferenciava-se do jornal standard (de maioria 56x32cm). 
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Argumento; Balão; Beat; Cabramacho; O Catolé; Bondinho; Versus, que depois tornou-se 

Versus/Convergência Socialista; EX; Pato Macho dentre outros. 

Da área política, podemos destacar os jornais: ABCD Jornal, destinado aos 

trabalhadores de São Bernardo do Campo/SP; Cadernos Movimento; De Fato; Dia a Dia; 

Ensaios Populares; Inimigo do Rei, de política anarquista; Movimentação; Quilombo dos 

Palmares com políticas estudantis; Sindicato Livre entre outros, sendo que grande parte dos 

jornais operários significativos apareceram após esse primeiro período. 

Festa (1986, p. 17) destaca as experiências de democracia interna em 

determinados meios da imprensa alternativa: “A democracia interna, a formação de 

conselhos editoriais com a participação de representantes dos movimentos sociais foi a 

tônica dessas experiências quer fosse de grupos, frentes ou através das cooperativas. 

O segundo período de 1979 a 1982, que compreende o governo João Figueiredo, 

combinou dois panoramas políticos: a ampliação no plano de abertura política proposto no 

governo Geisel e o aprofundamento da crise econômica, “a abertura seguiu seu curso, em 

meio a um quadro econômico muito desfavorável” (FAUSTO, 1995, p. 501). 

A opção do estado ainda autoritário começava a desgastar-se internamente, com 

a insatisfação de empresas privadas que, naquele momento, não estavam mais representadas 

como outrora, incluindo os meios de comunicação de massa como Estado de S. Paulo, 

Globo, dentre outras de grande porte. 

Nesse panorama, parte dos meios impressos alternativos desapareceram por 

alguns fatores: 

 
Com a abertura de novos espaços políticos na sociedade as pessoas que até 
então se agrupavam em frentes de oposição buscaram outras áreas para sua 
atividade política; um segundo fator foi a perseguição econômica que essa 
imprensa sofreu: a censura caíra em 78, mas a partir daí a ação repressiva 
passou para as autarquias que redobraram a fiscalização contábil, a 
cobrança de impostos atrasados, etc; o terceiro elemento foi talvez o mais 
decisivo: o Coojornal, em 79, havia publicado um documento secreto do 
Centro de Informações do Exército, segundo o qual a imprensa alternativa 
existia para contestar o regime. Logo depois começaram os atentados às 
bancas que vendiam jornais alternativos. (FESTA, 1986, p. 17). 

 

Ao mesmo tempo, emergiram na comunicação alternativa dois meios: a 

imprensa operária e o que Peruzzo (2008) define por “comunicação popular”. Essa última 

tinha como característica os trabalhos de base e surgiu no momento de ascensão dos 

movimentos sociais. 
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Já a imprensa operária foi organizada por correntes políticas; podemos citar 

alguns jornais: o Causa Operária, surgido em 1979; O Trabalho, de 1978; jornal da 

Convergência Socialista, de 1979, saído da revista Versus; Frente Operária, também de 

1979 – essas quatro primeiras transformaram-se em tendências dentro do Partido dos 

Trabalhadores (PT) –; Jornal dos Trabalhadores, constituído pela direção nacional do PT, 

dentre outros. 

É importante ressaltarmos que, o “desaparecimento” ou “aparecimento” de 

novos formatos na comunicação alternativa seguiu a conjuntura de cada época, nas quais, os 

métodos de atuação foram se modificando. Mesmo assim, nesse período existiram diversos 

meios de imprensa alternativa ao contrário do que afirma alguns pesquisadores. 

Kucinski (2003), por exemplo, afirma o “fim do ciclo alternativo”: 

 
[É] como se tivesse ocorrido um cataclisma, quase todos os jornais 
alternativos que circulavam entre 1977 e 1979 deixaram de existir a partir 
de 1980-1981. Desde os grandes alternativos nacionais surgidos ainda em 
1975, até os basistas, da última geração, voltados aos movimentos 
populares e as reportagens. Desapareceram, independente da natureza de 
sua articulação, da qualidade do projeto, do acerto ou do insucesso de suas 
propostas editoriais e soluções operacionais (ibid. p. 173). 

 

Voltamos a reafirmar que, o declínio dos meios pertencentes à imprensa 

alternativa não necessariamente significou o fim do ciclo alternativo, pelo contrário, o 

campo que compreende a comunicação alternativa ampliou-se. Exemplificamos 

anteriormente com dois meios, à imprensa operária e a comunicação popular, os dois 

experimentando novas lutas que surgiam no final da década de 1970. 

Houve, ainda no final dessa década, a aprovação da Nova Lei Orgânica dos 

Partidos, extinguindo o MDB, “oposição” velada ao regime civil-militar, e o ARENA – 

representando os setores mais reacionários do Estado. Essa lei permitiu o surgimento de 

partidos. Essa nova conjuntura trouxe a possibilidade de uma organização da classe 

trabalhadora, surgindo em 1980 o Partido dos Trabalhadores: 

 
Esse quadro está presente no surgimento de novos partidos. A partir do 
sindicalismo urbano e rural, de setores da Igreja e da classe média 
profissional surgiu o Partido dos Trabalhadores (PT). O PT propunha-se 
representar os interesses das amplas camadas de assalariados existentes no 
país, com base em um programa de direitos mínimos e transformações 
sociais que abrissem caminho ao socialismo. (FAUSTO, 1995, p. 506). 
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Esse momento de reorganização dos movimentos sociais e da classe 

trabalhadora propiciou uma fase significativa na comunicação alternativa com a atuação da 

imprensa operária e a comunicação popular. 

A terceira fase, que segundo Festa (1986, p. 28) compreende o período de 1982-

83, ainda sob o governo Figueiredo, caracterizou-se como tempos de indecisão: “Uma 

inflação de mais de 200 por cento se juntava à incapacidade dos distintos setores de 

oposição de articularem uma proposta alternativa de sociedade diante da crise econômica e 

política”. Os setores de oposição viviam um momento de refluxo e não conseguiam dar, 

naquele momento, uma resposta concreta a uma conjuntura política diferente do que estava 

instaurado. 

Segundo Fausto (1995, p. 502), a recessão no período de 1981-83 trouxe graves 

consequências, com a queda no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, tendo um declínio 

prolongado na média e atingindo diretamente os setores de bens de consumo duráveis, 

estimando que o “declínio da renda foi mais grave do que o ocorrido nos anos seguintes à 

crise de 1929”. Os países Europeus de capitalismo avançado começavam a experimentar o 

neoliberalismo, enquanto os países de capitalismo subordinado, dentre eles o Brasil, ainda 

experimentavam a crise econômica da década de 1970. 

Nesse período os grandes meios de comunicação de massa centraram-se na 

política de denúncia ao regime civil-militar, tendo como principais críticas: a crise 

econômica, principal ponto de debate, sucessão presidencial e repressão. 

Apesar de nos delimitarmos a esses três períodos, é importante ressaltarmos que: 

a) A comunicação alternativa cumpriu e cumpre um papel fundamental na estruturação de 

movimentos, e de forma recíproca, esses movimentos são a chave para se entender a 

comunicação alternativa; b) Os meios de comunicação alternativa e os de massa estiveram 

presentes, de maneira acentuada ou não, nas grandes manifestações contra o regime civil-

militar, as “Diretas Já!” no final do governo Figueiredo em 1984, pela reabertura do regime 

democrático civil. 

Nos três períodos a comunicação alternativa aparece, organiza-se, entra em 

refluxo e vive novamente um período de efervescência. Esse processo de desenvolvimento 

está subordinado às articulações feitas nos setores, organizações políticas, grupos, 

movimentos sociais e nas particularidades das conjunturas. O campo da comunicação 

alternativa alterou seus meios, contudo, no nosso entender, sem alterar sua lógica alternativa. 

Discutiremos o significado dessa alternativa. 
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4.1.2 Comunicação alternativa. Mas, alternativa a quê? 

 

Em tempos de democracia proclamada “universal”, é apropriada a utilização da 

comunicação alternativa atualmente? E, quando falamos de alternativo, nos referimos a quê? 

É quase um consenso entre os pesquisadores da comunicação que, a noção de alternativo 

sempre traz muitas controvérsias uma vez que parte de referências diferenciadas: desde a 

questão estética, passando pela questão mercadológica, até uma proposta de estruturação 

política alternativa. 

Como tratamos anteriormente, a imprensa alternativa, que está no marco da 

comunicação alternativa, teve seu “auge” no Brasil no período do regime civil-militar, 

criando um espaço no qual, “grupos de oposição ou frentes políticas emitiam uma corajosa 

condenação ao regime político.” (FESTA, 1986, p. 16). 

Azevedo (2010), tratando desses meios impressos alternativos, traz quatro 

características importantes para uma noção de alternativo: A primeira característica diz 

respeito à produção por uma via que não é a do lucro em específico, ou seja, a notícia não 

equivale em sua totalidade à mercadoria. A segunda refere-se especificamente à maneira 

artesanal em que muitas vezes se produz esse meio de comunicação. 

A terceira trata de uma constante inovação estética, textual ou imagética, 

produzida por esse tipo de comunicação; já a quarta, trata-se de uma contraposição 

hegemônica, “no caso do Brasil, o desejo das gerações (1960 e 1970) de protagonizar as 

transformações sociais que pregavam.” (AZEVEDO, 2010, f. 11). 

Nesse sentido, podemos afirmar que o termo comunicação alternativa pode ser 

utilizado atualmente? A resposta não é tão simples. Vários teóricos da comunicação 

defendem que essa conceituação ficou marcada em um período histórico específico, e, 

quando o termo é utilizado atualmente deve ser observado as suas particularidades. Já outros 

defendem uma ampliação para além da delimitação histórica. 

Defavari (2008, p. 15), por exemplo, defende que os meios impressos 

alternativos podem ser entendidos como “publicações fora do circuito oficial e comercial, ou 

seja, que não possuem características essencialmente empresariais. O lucro e o caráter 

empreendedor não são seus principais objetivos”. Com essa definição, podemos ampliar o 

“leque” para além do regime civil-militar, já que ainda persistem diversos meios de 

comunicação de pequeno ou médio porte que se enquadram nesse conceito defendido pela 

autora. 
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Segundo Kucinski (2003, p. 16), os meios impressos alternativos ao regime 

civil-militar surgiram da articulação de duas necessidades igualmente importantes: “o desejo 

das esquerdas de protagonizar as transformações que propunham e a busca, por jornalistas e 

intelectuais, de espaços alternativos à grande imprensa e à universidade”. O autor ainda 

observa que, com as mudanças no cenário político, “Parte da atividade jornalística 

alternativa passou por um processo de institucionalização, como ocorreu em geral com as 

oposições” (p. 193), continua o autor: 

 
Com o surgimento de novas possibilidades táticas e estratégicas no campo 
político, a partir da crise sucessória e da eclosão das grandes greves 
operárias, em 1978, romperam-se as frentes jornalísticas em meio a 
profundas divergências entre os participantes. [...] Com a abertura essa 
função desapareceu. Os partidos se organizam abertamente. Abandonam a 
imprensa alternativa [...] e lançam seus próprios jornais, quase que 
simultaneamente, a partir de junho de 1979. (KUCINSKI, 2003, p. 195). 

 

Pesquisadores da área como Magalhães (2013, p. 28), ponderam que, embora os 

meios impressos alternativos “tenha ficado no Brasil como uma forma de oposição ao 

regime militar de 1964, possui uma amplitude muito maior que essa circunstância política”. 

Observando as colocações anteriores, podemos constatar que: a conceituação da 

comunicação alternativa é criada a partir dos meios impressos de oposição ao regime civil-

militar – convencionalmente denominados de imprensa alternativa. Por conseguinte, quando 

falamos em alternativo é necessário definirmos as possibilidades e as limitações dessa 

alternativa. 

A noção de alternativo, tomando as experiências existentes, não significa 

necessariamente uma nova alternativa estrutural – a defesa de um outro modo de produção, 

por exemplo –, mas, pode também significar uma oposição ou uma alternativa a um 

determinado regime ditatorial ou democrático. 

Como exemplificação, temos a mudança do regime ditatorial civil-militar para o 

regime democrático representativo, como aconteceu no Brasil, que, pôde potencializar novas 

configurações: a formação de movimentos com novas pautas “críticas” ao regime 

democrático representativo, contudo, com as limitações destes: as lutas pelo acesso à 

cidadania, ou seja, o acesso tanto ao mercado de trabalho quanto ao mercado de consumo 

(VIANA, 2009c). 

A formação ou continuação de movimentos que, apesar da mudança do regime, 

ainda acreditam que as contradições basilares do capitalismo continuam presentes, ou seja, 

esses oferecem uma ampla alternativa. E, por último, a dispersão de movimentos e grupos 
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que com a mudança de um regime para outro, não sentiram mais a necessidade de 

contestação e dessa forma, se incorporaram à nova estruturação. 

É importante ainda destacar que a composição e o posicionamento desses 

movimentos e/ou grupos nas configurações descritas, podem partir de classes variadas, 

inclusive setores burgueses, fato ocorrido nos últimos anos do regime civil-militar, em que 

parte da classe burguesa alavancou a campanha das “Diretas Já!” utilizando-se de meios de 

comunicação de massa (MARCONDES FILHO, 1989). 

Nesse sentido, as características que delineiam a comunicação alternativa, e 

consequentemente a noção de alternativo, devem ser entendidas confrontando-as na 

dinâmica da situação histórica, na composição e no posicionamento específico dos 

movimentos, grupos ou classe que constroem este meio, evitando assim definições 

mecanicistas. 

Podemos, dessa forma, conceituar a comunicação alternativa através de uma 

ampla esfera de significados estruturados conjuntamente: a diferenciação estético-estrutural 

em relação aos meios convencionais; o trabalho da notícia enquanto formativa e não 

exclusivamente enquanto mercadoria e; a disputa por uma alternativa política – observando 

os limites dessa alternativa em cada movimento e/ou grupo que compõem esse meio. 

Após essas conceituações, retornamos à base do questionamento inicial: 

alternativa a quê? Da mesma forma que entendemos as concepções como históricas, as 

ferramentas de luta também o são. Se anteriormente a “alternativa” era ao regime ditatorial, 

com a mudança para o regime democrático representativo modificou-se a alternativa? 

Partimos da premissa de que, ditatorial ou democrático, ambos são regimes que se 

encontram no marco do capitalismo, tendo o Estado como gerenciador, e na medida desses, 

eclodem novas contradições e novas respostas a essas contradições. 

Ao falarmos em Estado, ressaltamos o seu papel de manifestação inconciliável 

entre as classes, ou seja, enquanto há Estado haverá disputa entre as classes: “O Estado 

aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser 

conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe 

são inconciliáveis.” (LENIN, 2011, p. 37), mesmo em períodos em que as contradições se 

fazem presentes de maneira velada. 

Nesse sentido, se ainda persiste meios de comunicação capazes de questionar a 

ausência de democratização na informação, esse atual regime ou até mesmo o modo de 

produção, esses podem ser caracterizados como alternativos – incluímos os fanzines. Com 
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características diferentes das de outrora, mas que oferecem, com suas limitações, uma 

alternativa. 

Kucinski (2003, p. 195) afirma que após 1979 “Estava selado o fim dos 

alternativos políticos portadores de projetos nacionais”; Festa (1986) descreve uma “nova 

alternativa” para o fim da imprensa alternativa e o surgimento de uma comunicação popular; 

Peruzzo (2008, p. 377) descreve a preocupação com as novas lutas: “um mundo em que 

todos possam ter dignidade e seus direitos de cidadania respeitados”. Em determinados 

momentos desses autores, exclui-se a ideia de comunicação alternativa com o fim da 

ditadura civil-militar, e, possivelmente, até a ideia de alternativa. 

Dessa forma podemos considerar que, se determinados meios de comunicação 

não podem mais ser caracterizados como alternativos, supondo que essa conceituação seja 

datada historicamente, então a ótica muda para um discurso ideológico de aceitação do atual 

regime democrático representativo. De aceitação do atual modo de produção, enquanto 

último “estágio” da história, democraticamente “universal”, desse modo, “não havendo mais 

necessidade” de uma alternativa. 

 

4.2 Bricolando uma noção de fanzine 

 

Bricolar, do francês bricolage, toma um sentido nos fanzines através do ato de 

recortar e colar, ou, indo além, de recriar novas possibilidades a partir das possibilidades 

disponíveis. Mais de oitenta anos após seu primeiro registro, os fanzines ainda sobrevivem 

pelos “porões” do underground, produzidos de maneira artesanal fotocopiada – ou na 

linguagem popular, “xerocada”. Para determinados movimentos, os fanzines foram a única 

alternativa de se produzir uma segunda opinião. 

Mas afinal, o que é mesmo um fanzine? Este meio ainda é necessário 

atualmente? Está longe de nossa proposta um “resgate” histórico total dos fanzines, mas, no 

sentido da bricolagem, propomos uma recriação crítica de seu histórico. Afinal, a história 

recria-se a partir das possibilidades e interpretações presentes. Além do histórico, também 

pontuaremos características que aproximam e particularizam os fanzines no campo da 

comunicação alternativa. 

Apesar de ter seu primeiro registro datado ainda na década de 1920, o termo 

fanzine só foi definido duas décadas posteriores pelo estadunidense Russ Chauvenet, 

tratando-se de um neologismo formado na contração de duas palavras de origem inglesa: 

fanatic e magazine, significando então uma revista do fã (MAGALHÃES, 1993, p. 9). 
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O termo fã não é à toa, o contexto de surgimento dos fanzines está ligado aos 

primeiros aficionados no gênero da ficção científica, com pequenos grupos que não só 

“adoravam” o gênero, mas também o discutiam, discussões essas que muitas vezes não 

encontravam espaço nas grandes revistas especializadas do gênero. 

Talvez a afirmação seja hipotética, mas possivelmente a criação do primeiro 

fanzine, o Comic Stories6, do estadunidense Jerry Siegel, em 1929, com suas histórias 

recusadas nas grandes revistas, tenha sido impulsionada também por motivo de 

descontentamento com os rumos que a ficção científica estava tomando nas publicações 

especializadas: 

 
Os editores desses fanzines eram os leitores e fãs mais empolgados dos 
magazines profissionais de FC que pretendiam, com suas publicações, 
manter a informalidade da comunicação com a participação intensa dos 
leitores. [...] As relações entre os grupos de fãs tornaram-se cada vez mais 
estreitas, seja por meio da troca de publicações ou do seu envio gratuito aos 
leitores mais assíduos, aos correspondentes e colaboradores. 
(MAGALHÃES, 1993, p. 29-30). 

 

Nesse sentido, a contextualização histórica de surgimento dos fanzines deve ser 

entendida na necessidade de grupos variados manterem contatos de uma maneira mais sólida 

– na intenção de compensar a distância física – do que a oferecida pelas revistas 

especializadas naquele momento. Motivadas unicamente pelo lucro, às revistas 

especializadas não respondia mais as necessidades dos grupos que se formavam. 

Do significado “estático” de revista do fã, Magalhães (2013, p. 44) aperfeiçoaria 

para “publicação independente e amadora”, produzida de fã(s) para fã(s) de um determinado 

gênero, grupo ou movimento. Sendo assim, cada fanzine tem sua linguagem particular, 

adequada a seu contexto, característica de um agrupamento como também à percepção 

particular de cada fanzineiro. 

Ainda sobre o significado, Magalhães (1993, 2009, 2013) enfatiza o termo fã 

como parte constituinte na definição de fanzine, ponderando que o termo fã vai além de 

“uma postura de passividade e contemplação do objeto de culto, própria do fã, o que 

caracteriza o editor de fanzine é sua atitude propositiva, sua necessidade de interação e 

investigação”. (id., 2009, p. 103). 

                                                           
6 Magalhães (2013) atualiza a informação sobre o primeiro fanzine. Não sendo mais o The Comet 
(MAGALHÃES, 1993, 2005, 2009), publicado em maio de 1930, mas o Comic Stories, publicado no ano 
anterior por Jerry Siegel, que tempos depois criaria o personagem Super-homem. 
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Guimarães (2005, p. 11) também traz uma observação necessária para a 

definição de fanzine: “Alguns estudiosos do assunto, consideram fanzine somente a 

publicação que traz textos, informações, matérias sobre algum assunto”. Contudo, continua 

o autor, “[...] o termo fanzine se disseminou de tal forma que hoje engloba todo tipo de 

publicação que tenha caráter amador”. 

Com as primeiras publicações dos fanzines Comic Stories, The Comet, editado 

por Ray Palmer e The Planet, esse último editado por Allen Glasser, a ideia de um pequeno 

meio de comunicação feito em papel, impresso através de mimeógrafos a álcool e 

distribuído de forma direta – mão em mão ou através de carta –, espalhou-se por vários 

grupos e movimentos. 

Segundo Magalhães (1993), com a propagação dos fanzines, ficou cada vez mais 

necessário à criação de um grupo que aglutinasse as várias publicações. Surgia o Amateur 

Publisher's Association (Associação de Publicações Amadoras) na década de 1960, e no 

final da década de 1980 a fanzinoteca de Poitiers na França, inicialmente com mais de mil 

arquivos. 

Mesmo com a ideia do fanzine produzido e distribuído para locais distantes de 

seu ponto inicial, a disseminação só conseguiu uma solidez com a popularização cada vez 

mais crescente das máquinas fotocopiadoras – popularmente conhecidas como “xerox” – a 

partir da década de 1970, e o surgimento do movimento punk na Inglaterra na mesma 

década. 

No primeiro caso, os novos recursos que a fotocopiadora disponibilizava com 

cópias mais ágeis que o mimeógrafo e consequentemente de maior tiragem, além da 

reprodução mecânica e não manual como a de outrora, criou um campo propício para a 

produção de mais fanzines. 

 
A disseminação do uso de fotocopiadoras por todo o país, no final dos anos 
70, transformou completamente a produção de fanzines. O baixo custo e a 
boa qualidade da impressão provocaram uma verdadeira explosão de 
publicações, proporcionando o intercâmbio. (MAGALHÃES, 1993, p. 43). 

 

O segundo fator seria o surgimento do movimento punk na Inglaterra e o 

ressurgimento do Do it Yourself! (faça você mesmo). O primeiro fanzine punk Sniffin’ Glue 

(cheirando cola), editado pelo inglês Mark Perry, após sua primeira edição faria uma 

convocatória para que todos os punks e até todas as pessoas insatisfeitas com a imprensa de 

mercado (revistas, jornais) produzissem sua própria imprensa: 
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Todos vocês, garotos que leem o SG, não se satisfaçam com o que nós 
escrevemos. Saiam e comecem seus próprios fanzines, ou mandem suas 
críticas para a imprensa do Sistema, vamos pegá-los pelos nervos e inundar 
o mercado com a escrita punk! (BIVAR, 2001, p. 55-56). 

 

No Brasil, o primeiro registro de fanzine seria o Ficção, editado por Edson 

Rontani em 1965, tratando-se de uma homenagem e discussão sobre as produções do 

desenhista Alex Raymond7. É importante ressaltarmos que, naquela época no Brasil, “usava-

se o termo boletim para designar as publicações amadoras, o termo Fanzine só começou a 

ser usado a partir da década de 70” (GUIMARÃES, 2005, p. 14). 

Nesse quase meio século desde o fanzine Ficção vários gêneros e subgêneros 

surgiram, enquanto outros ficaram historicamente datados: fanzines de história em 

quadrinhos, música, ficção científica, política, literatura, dentre outros. Nesse entremeio, a 

pesquisa sobre o tema foi fundamental para nortear e estruturar esse meio de comunicação 

alternativo. Adiante, traçaremos um panorama na pesquisa sobre o tema e seus avanços. 

 

4.2.1 A pesquisa sobre o tema 

 
Muito se tem escrito de maneira significativa sobre o tema fanzine em seus mais 

diversos gêneros nessa primeira década do século XXI e início da segunda. Esse ponto trata 

exclusivamente de fazer um apanhado das pesquisas mais significativas sobre o tema e suas 

contribuições partindo das mais diferentes áreas do conhecimento. 

Há de se considerar abordagens polifônicas sobre o mesmo tema: desde fanzines 

de historia em quadrinhos, passando pelos biograficzines, até os fanzines punks, com 

produções acadêmicas amparadas em abordagens teórico-metodológicas de perspectivas 

particulares, desde a foucaultiana à freiriana, dentre outras. 

De forma pioneira, e um estudo citado em grande parte das pesquisas sobre 

fanzines, podemos citar o trabalho empírico realizado por Henrique Magalhães em suas 

obras: O que é fanzine (1993); O rebuliço apaixonante dos fanzines (2003); A nova onda dos 

fanzines (2004) e A mutação radical dos fanzines (2005), além dos vários artigos científicos 

do autor sobre o tema. 

Vinte anos após a primeira obra ainda no início da década de 1990, um estudo 

precursor no Brasil sobre o tema, Henrique Magalhães incumbiu-se da tarefa de definir os 

                                                           
7 Desenhista estadunidense que, dentre os personagens criados, destaca-se o Flash Gordon em 1934. 
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fanzines e elencar cada gênero pertencente a estes, traçando um panorama para as próximas 

pesquisas sobre o tema. 

Nos trabalhos posteriores temos: O rebuliço apaixonante dos fanzines, fruto de 

sua dissertação de mestrado com o título original de Os fanzines brasileiros de histórias em 

quadrinhos: o espaço crítico dos quadrinhos brasileiros, tratando-se de um estudo geral 

sobre os fanzines (e de que não se tinha notícia), e especificamente uma pesquisa sobre os 

fanzines de história em quadrinhos. 

Além de A nova onda dos fanzines que reatualiza a característica independente e 

multifacetada dos fanzine, como um caldeirão de ideias; A mutação radical dos fanzines traz 

duas contribuições inovadoras no tema: a atualização dos gêneros nos fanzines e a criação de 

um novo gênero, o e-zine (fanzines virtuais), além dos outros já estruturados pelo autor 

(Ficção Científica, Música, Quadrinhos e Outros) e; a contribuição dos fanzines ao campo 

da Folkcomunicação8. 

Outro pioneiro nas pesquisas do tema é o quadrinista Edgard Guimarães com sua 

obra Fanzine (2000); desenvolvida em forma de “cartilha”, traz alguns passos sobre o que 

pode e o que não pode ser considerado como fanzine, a tipologia deste (Quadrinhos, Ficção 

Científica-Horror, Música-Literários e Filosóficos-Experimentais) além de traçar um passo a 

passo de como criar um fanzine. Fanzine tornou-se obra basilar sobre o tema. 

Na obra Propaganda subliminar multimídia publicada em 1992, o pesquisador e 

fanzineiro Flávio Calazans traz contribuições importantes ao estudo dos fanzines. Apesar de 

dedicar apenas um capítulo (A guerrilha dos zines) ao estudo desse tema, o autor procura 

discutir as táticas de “guerrilha” desses pequenos meios frente à grande comunicação de 

massa. 

Na área da educação encontramos pesquisas significativas desenvolvidas por 

pesquisadores como Elydio dos Santos Neto, que apesar de não ter uma obra específica 

sobre o tema já desenvolveu diversos artigos, além de ser responsável, em parceria com o 

pesquisador Gazy Andraus, pelo termo Biograficzine, que segundo os autores “tem por 

objetivo as histórias de vida: contar experiências de vida e formação” (SANTOS NETO; 

ANDRAUS, 2010, p. 29). 

Nessa mesma área também podemos destacar a pesquisa realizada pela 

pesquisadora Ioneide Santos do Nascimento, que resultou em sua dissertação de mestrado 

                                                           
8 O estudo da Folkcomunicação teve sua origem com Luiz Beltrão. Em termos gerais, essa teoria da 
comunicação significa um processo de interações e manifestações produzidas por agentes e meios ligados 
direta ou indiretamente ao folclore – rural ou urbano. 
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defendida em 2010 e intitulada Autoria, consciência e formação docente: o fanzine como 

recurso formativo na escrita e reescrita de trajetórias formativas em formação inicial. 

Gazy Andraus, que é educador artístico, além da parceria com o pesquisador 

Elydio dos Santos Neto no desenvolver dos Biograficzines, também é referência na pesquisa 

do tema, se especializando não só nas formas de estruturação dos fanzines como também a 

problemática da consciência e escrita de si no processo de criação do fanzine. 

Ainda na área de educação artística temos a contribuição de Fernanda Meireles, 

que além de pesquisadora também é fanzineira, desenvolvendo diversos projetos públicos 

sobre a produção de fanzines e também os fanzines como patrimônio cultural e imaterial. 

Na pesquisa específica sobre os fanzines punks, podemos destacar a obra Os 

“carecas do subúrbio”: caminhos de um nomadismo moderno, da socióloga Márcia R. da 

Costa, que trabalha, de maneira pioneira, sobre os primeiros fanzines punks brasileiros em 

um dos capítulos. Na área de história temos duas grandes pesquisas significativas: Os 

fanzines contam uma história sobre punks, desenvolvida pelo historiador Antônio Carlos de 

Oliveira, lançada em 2006, porém baseada em seu trabalho de conclusão de curso defendido 

em 1993. Esta primeira obra específica sobre fanzines punks traz um histórico do 

movimento punk em São Paulo através de fontes escritas pelos próprios punks, ou seja, os 

fanzines. Um trabalho também basilar sobre o tema. 

Também no campo da história, destacamos a pesquisa realizada por Everton 

Moraes que resultou na dissertação de mestrado com o título de "Deslocados, 

desnecessários": o ódio e a ética nos fanzines punks (Curitiba, 1990-2000). 

Ainda sobre fanzines punks, mas no campo da comunicação, destacamos as 

monografias: Coletivo Cancrocítrico: o fanzine como mídia radical e de defesa da 

identidade punk em Londrina do pesquisador Lucas Chicarelli e a pesquisa realizada por 

Yuri Bruscky intitulada Ecos do subterrâneo: os primeiros fanzines punks editados no 

Brasil (1980-1982). 

A contribuição dos fanzines no campo da comunicação resultou em diversas 

pesquisas. Além das já citadas de Henrique Magalhães, podemos destacar também a obra 

Imprensa alternativa no ABC: a história contada pelos independentes da jornalista Olga 

Defavari, publicada em 2008, que também remonta a contribuição dos fanzines na história 

da imprensa alternativa na região do ABC Paulista. 

Nas monografias defendidas na área podemos destacar o trabalho de Aline 

Priscila Ebert com o título Fanzines informativos: estilo autoral e reflexivo como alternativa 

defendido em 2007; Fanzine como imprensa alternativa: análise da produção do coletivo 
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Comjunto da jornalista Mayra Medeiros de Azevedo, defendida em 2010, e a monografia de 

Joanne Oyama Siqueira intitulada O fanzine como fator de identificação cultural, defendida 

em 2003. 

Podemos destacar a contribuição feita pela pesquisadora Denise Lourenço que 

resultou na dissertação de mestrado defendida em 2006, intitulada Fanzine: procedimentos 

construtivos em mídia tática impressa, no qual a autora faz uma análise significativa sobre 

os procedimentos de criação de fanzines e produção de outros meios de baixo custo. Do 

mesmo modo, a pesquisa de Mestrado realizada por Melissa Eloá Nascimento com o título 

Pedagozinando em sala de aula: artes de dizer e pedagogias de fazer, defendida em 2010. 

É necessário também destacar a obra Fanzines: autoria, subjetividade e 

invenção de si 

9, organizada pela pesquisadora Cellina Muniz e publicada em 2010, contando 

com a presença de sete artigos produzidos por vários autores especialistas no tema, alguns já 

citados acima, com o objetivo de aprofundar a problemática da subjetividade na produção de 

fanzine. A autora também tem uma importante pesquisa dedicada ao tema e que resultou na 

tese de doutorado intitulada de A experiência pedagógica de uma escritura dionisíaca, 

defendida em 2009. 

Segundo Sno (2012), além das publicações brasileiras sobre o tema, temos 

também publicações em outros países: How to publish a fanzine (1988) e Why Publish? 

(1989) de Mike Gunderloy; Notes from underground: zines and the politics of alternative 

culture, publicado em 2001, do autor Stephen Duncombe, que parte da ótica política para a 

definição dos fanzines; Make a zine! When words and graphics collide!, publicado em 2008 

pelos autores Joe Biel e Bill Brent, dentre outras publicações. 

É evidente que o início da segunda década desse século surtiu efeito em 

produções de considerável importância para a pesquisa sobre o tema fanzine: o trabalho feito 

por Douglas Utescher com o 1º e 2º Anuário de fanzines que conseguiu aglutinar grande 

parte das mais recentes publicações do Brasil; o documentário Fanzineiros do século 

passado, dividido em três capítulos e dirigido pelo fanzineiro Márcio Sno, contém 

entrevistas com fanzineiros de várias gerações; por último, a criação da fanzinoteca 

Mutação, fixa e virtual, organizada por Law Tissot na qual contém um patrimônio histórico 

considerável para pesquisa10. 

                                                           
9 Confira a resenha nossa sobre a obra, publicada na Revista Temática, n. 08, ano VII, ago. 2011, disponível no 
site: <http://www.insite.pro.br/2011/Agosto/resenha_fanzines_subjetividade.pdf>. 
10 A fanzinoteca Mutação encontra-se fixa na cidade de Rio Grande/RS e online no site: <http://fanzinoteca 
mutacao.blogspot.com>. 
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Todavia, podemos perceber que referente à importância dos fanzines, ainda 

encontramos certa escassez bibliográfica, o que nos faz refletir sobre a falta de incentivo e 

criação de coletivos que autofinanciem essas pesquisas mais à “margem” das grandes 

produções acadêmicas. 

Assim como a história em geral, a história dos fanzines “continua em construção 

e sempre faltarão assuntos e pessoas para falar a respeito” (SNO, 2012, p. 53). Compreender 

a importância dos fanzines como uma mediação produzida por sujeitos que enunciam de 

lugares sociais determinados no campo conflituoso do cotidiano, significa entender a 

história, como propõe o historiador Hobsbawm (1998), também escrita “de baixo pra cima”. 

 

4.2.2 Rediscutindo a tipologia dos fanzines 

 
Em uma catalogação de fanzines desenvolvida por Douglas Utescher e Leandro 

Márcio que resultou no 1º Anuário de Fanzines, Zines e Publicações Alternativas no ano de 

2011, uma publicação independente e feita de forma artesanal, os pesquisadores dedicaram 

uma das páginas a quantificar os gêneros e regiões das produções fanzineiras. 

A pesquisa de caráter quantitativo dividiu-se em quatro categorias gerais, são 

elas: a) métodos de impressão; b) ranking das regiões; c) ranking dos temas e; d) ranking 

das tiragens. 

A primeira categoria que se refere aos métodos de impressão constatou que 

grande parte dos fanzines, mesmo com toda tecnologia de impressão existente e com “certa” 

disponibilidade, ainda são fotocopiados (42,8%), sendo que as outras porcentagens referem-

se à impressão em offset (27,7%); digital (18,25%) e outros (11,11%), esse último não tendo 

uma especificação sobre. 

A segunda categoria refere-se ao recorte espacial por regiões. Temos a região 

Sudeste como localização de mais produções de fanzines (62,96%), seguido da região 

Nordeste e Sul (ambas com 13,58%), Centro-Oeste com 8,64% e por último a região Norte 

com 1,23%. 

A terceira categoria refere-se à tematização de cada fanzine, sendo essa parte de 

importante valor para este tópico sobre tipologia dos fanzines. Constatou-se que, 33,6% dos 

fanzines recebidos pelo 1º Anuário tratam sobre o tema de Histórias em Quadrinhos, seguido 

das tematizações: Política (8,8%); Música (8%); Literatura (4,8%), tendo ainda fanzines 

dedicados a uma variedade de temas (29,6%) e outros (15,2%).  
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A última categoria refere-se à quantidade de cópias feitas por cada fanzine, 

tendo uma tiragem de 1 a 50 cópias com 10,31%; 51 a 100 (22,22%); 101 a 500 (25,39%); 

501 a 1.000 (19,4%); 1.100 em diante com 4,76% ainda tendo 18,25% não informados, essa 

última possuindo a reprodução de maneira livre. 

Com base nessa pesquisa, podemos ressaltar dois fatores: primeiro, a limitação 

específica da pesquisa, explícita no próprio 1º Anuário com a catalogação apenas dos 

fanzines recebidos e; por último, na pesquisa sobre o tema deve ser observado o fato de que, 

pelo menos no Brasil, é recente o surgimento de fanzinotecas que arquivem esse meio de 

comunicação, nesse sentido, a maioria das pesquisas restringe-se a um acervo pessoal, 

excetuando pouquíssimos casos. Todavia, ressaltamos também a importância dessa pesquisa 

como um mapeamento aproximativo dos fanzines. 

Na obra O que é fanzine, Magalhães (1993) teve a preocupação em estruturar os 

fanzines brasileiros em cada gênero básico para o melhor entendimento, foram eles: Ficção 

Científica, Música e gêneros diversos. Segundo o autor, essa estruturação foi necessária pelo 

fato dos fanzines terem se ramificado em diversos temas: 

 
O termo fanzine está embrionariamente ligado à ficção científica que 
continua sendo importante veículo desse gênero de publicação. Mas a 
repercussão dos fanzines foi tão grande, que logo passou a denominar as 
publicações de aficionados de outros gêneros, tais como: quadrinhos, 
terror, literatura policial, punk, entre tantos outros. A proliferação dos 
fanzines em todo o mundo atinge as mais diversas direções. 
(MAGALHÃES, 1993, p. 16-17). 

 

O gênero de ficção científica, segundo o autor, está direta ou indiretamente 

ligado às produções cinematográficas e televisivas, com uma temática voltada à fantasia. Os 

grupos de discussão sobre o tema tiveram seu auge a partir do filme Guerra nas Estrelas de 

1977, dirigido por George Lucas. 

O precursor desse gênero foi o fanzine Ficção de Edson Rontani, também ligado 

aos de história em quadrinhos, sendo até então o primeiro registro de fanzine no Brasil. 

Magalhães (1993) destaca vários outros: Boletim Antares, do Clube de Ficção Científica 

Antares; Phoênix, ligado ao Grupo Cineclubista Independente; Century City News; Space 

Journal; Magazine e Ficção; Hiperespaço, com uma qualidade de impressão diferente dos 

demais, dentre outros. 

É interessante destacar que o surgimento dos fanzines de ficção científica estão 

diretamente ligados ao surgimento de grupos de discussão sobre esse gênero, não numa 

ordem exata, mas de maneira conjunta. 
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O gênero de Música teve sua repercussão nos fanzines através do movimento 

punk surgido na Inglaterra na década de 1970. Sendo que, aqui no Brasil, os fanzine punks 

(ou punkzines) só tiveram suas primeiras publicações no início da década de 1980 

(OLIVEIRA, 2006), ainda sob os auspícios do regime civil-militar e perseguição à 

juventude. A estruturação inicial desses punkzines estava diretamente ligada ao modo de 

vivência do próprio movimento e tinha como característica não só a música, mas também a 

formação da consciência política. 

Segundo Magalhães (1993), o primeiro punkzine teria sido o Manifesto Punk, 

editado por Tatu da banda carioca Coquetel Molotov, no ano de 1982. No entanto, a pesquisa 

realizada pelo historiador Oliveira (2006) que resultou na obra Os fanzines contam uma 

história sobre punks, mostra que o primeiro punkzine brasileiro foi o Factor-Zero, editado 

por David Strongos da banda paulista Anarcoólatras e o Exterminação, editado por Wlade 

da banda Ulster, ambos ainda em 1981. 

Podemos destacar outros punkzines: SP Punk, editado por Callegari da banda 

Inocentes; 1999, editado por um grupo de punks de São Paulo; Caos Punk, de Porto Alegre 

e editado por um coletivo de punks intitulado de P.A.R.; Lixo Cultural, com uma qualidade 

superior aos demais e em forma tabloide; Sociedade dos Mutilados, editado por Josinaldo 

Pires e Joacy James de São Luís; Buracaju, editado por Silvio Campos da banda sergipana 

Karne Krua, dentre vários outros11. 

Apesar do gênero musical se remeter ao movimento punk, não se restringe a ele, 

tendo vários outros subgêneros de acordo com os grupos ou movimentos formados, seja do 

Rock, Reggae, o Heavy Metal que também tem uma produção significativa de fanzines, 

fanzines dedicados aos compositores da MPB, dentre outros. 

Nos gêneros diversos, Magalhães (1993) cita principalmente os de causa 

política, seja de partido, movimentos sociais ou demais organizações. O autor destaca em 

grande parte os de cunho anarquista como o Dizinkanto Social; Atitude Anarquista; Barata, 

dentre outros como o Esperma de Baleia, dedicado a lutas ecológicas; produções de grupos 

de skatistas com os fanzines Pró-Skate, SKT News e vários grupos. 

Por último, temos o gênero de quadrinhos que segundo Magalhães (1993, p. 38) 

pode ser dividido em quatro fases: a) O surgimento dos pioneiros entre as décadas de 1960 e 

1970, sendo a fase “menos intelectualizada, formada pelos consumidores de revistas de 

super-heróis, de faroeste e infantis”; b) A consolidação e ampliação dos fanzines do gênero; 

                                                           
11 Os fanzines citados foram produzidos na década de 1980. 
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c) A continuidade da expansão vigorada entre os anos de 1983 a 1986, ocorrendo um “boom 

de lançamento de fanzines” e; d) A falta de perspectivas e uma crise de produção dos 

fanzines de história em quadrinhos, decaindo a intensidade de outrora. 

Elucidada a divisão dos gêneros feita por Magalhães (1993), ressaltamos que 

essa estruturação foi reatualizada não só pelo próprio autor em suas outras obras (2005, 

2013) como também por outros autores. Guimarães (2005), por exemplo, estrutura os 

gêneros em: Quadrinhos; Ficção Científica e Horror, o que já amplia o leque do gênero; 

Música e Literários; Filosóficos e Experimentais e por fim os de temas diversos. 

A partir da década de 1990, com a progressiva popularização dos meios de 

informática, Magalhães (2005) percebe o surgimento de um novo gênero, o e-zine (fanzines 

virtuais). Com a disponibilização de páginas gratuitas com ferramentas de fácil 

entendimento, são criados vários fanzines agora no formato virtual, incentivando também 

reconfiguração de fanzines impressos para esse novo formato.  

Os microcomputadores acessíveis aos indivíduos e não mais limitados à 

utilização por grandes empresas ou pelo Estado, além da criação da rede internet, 

propiciaram novas ferramentas que baratearam ainda mais a produção de fanzines: “A cada 

dia, novos fanzines eletrônicos, E-zines, Webzines, sites, sítios, páginas ou revistas 

eletrônicas surgem no espectro sedutor da internet. Alguns são criados como projetos 

originais. Outros, como adaptações” (MAGALHÃES, 2005, p. 47). 

É importante ressaltarmos que o gênero e-zine está em constante transformação, 

desde a criação das primeiras páginas gratuitas à criação de blogs que avançaram na criação 

de fanzines virtuais e, agora com as redes sociais como Facebook, os e-zines estão também 

se adaptando aos perfis individuais. 

Nesse sentido, a constante criação, recriação e transformação dos gêneros deixa 

a seguinte questão: quais os parâmetros para a criação de um novo gênero ou o a constante 

alteração de um gênero já existente? 

É importante ressaltarmos que a criação de um novo gênero não se esgota 

historicamente. Cada época tem seu próprio sistema de gêneros que está em relação com o 

momento histórico: “sabe-se que cada interpretação da história se faz a partir do momento 

presente, exatamente como a do espaço se constrói a partir do aqui e a do outrem a partir do 

eu.” (TODOROV, 1980, p. 44). 

Em Bakhtin (1997), os gêneros tiveram uma contribuição inestimável como 

objeto de estudo da literatura e passaram a ser definidos através de três características 

estáveis: conteúdo temático, estilo e unidade composicional. 
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Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 
composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e 
todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 
comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 
individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 
gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Ressaltando que, toda forma de comunicação é composta por enunciados, nesse 

sentido, como entende Bakhtin (1997), os enunciados refletem uma condição específica. 

Sendo assim, é possível estudarmos os gêneros midiáticos da mesma forma que os 

literários? A base tem sua importância, por conseguinte, as aplicações devem ser específicas, 

pois as formas de enunciado midiático têm seu caráter particular: 

 
Devemos observar a noção geral de gênero para investigar os gêneros 
midiáticos, compreendendo que, nos encaminhamentos dessa discussão, 
destacam-se dois aspectos: um, consiste em desvincular a noção de gênero 
conforme tradicionalmente concebido na literatura; outro, em apontar a 
noção de gênero nas pesquisas contemporâneas e sua relevância para a 
análise do texto midiático. (NICOLAU, 2007, p. 18). 

 

Observando o gênero como uma estratégia de comunicação, a pesquisadora Lia 

Seixas (2009) coloca a problemática do Endereçamento – embora já proposta desde Bakhtin 

– como propriedade constitutiva dos gêneros: “Na prática social, importa o direcionamento 

do enunciado, isto é, campo em que se fala e para o qual se fala, além dos contextos 

culturais” (SEIXAS, 2009, p. 35). 

Nesse sentido, contextualizando os conceitos de conteúdo temático, estilo e 

unidade composicional ao de endereçamento – observando as especificidades históricas – é 

possível uma tipologia mais aproximativa e que acompanhe as transformações dos fanzines. 

Essa noção observará: a localização dos fanzines no campo epistemológico da 

comunicação; a criação e transformação de gêneros básicos nos fanzines, além do 

surgimento de subgêneros, a exemplo do gênero musical constituído por fanzines punks, de 

Rock, MPB, dentre outros, ou o e-zine que, ao mesmo tempo em que se configura como 

uma ferramenta para os gêneros primários é também um novo gênero. 
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4.3 Fanzines: publicações independentes na comunicação alternativa 

 
Há uma discussão sobre a aproximação dos fanzines com a comunicação 

alternativa, e até especificamente com a imprensa alternativa, essa que historicamente teve 

seu “auge” aqui no Brasil no período do regime ditatorial civil-militar. No entanto, é correto 

afirmarmos essa aproximação? 

Debateremos nesse tópico com as bibliografias já existentes sobre o conceito de 

fanzine enquanto comunicação alternativa e o comparativo com a imprensa alternativa, 

observando que não há muitas contribuições sobre essa problemática. Dentre os poucos 

autores podemos destacar: Magalhães (2009, 2013), Calazans (1992), Guimarães (2005) e 

Azevedo (2010) que iniciam essa discursão em maior ou menor grau de aprofundamento. 

Como já tratado nos tópicos antecessores, o fanzine trata-se de uma publicação 

artesanal independente, produzida com um direcionamento limitado. A primeira obra sobre 

fanzine, O que é fanzine de 1993, inicia os estudos desse meio como objeto do campo da 

comunicação preocupando-se também com a tipologia dos fanzines existentes e tratando-os 

como publicações alternativas: “O fanzine é uma publicação alternativa e amadora, 

geralmente de pequena tiragem e impressa artesanalmente” (MAGALHÃES, 1993, p. 9). 

Anteriormente a essa obra, temos um rápido estudo sobre os fanzines em 

Calazans (1992), abordando os fanzines como publicações independentes: “Contra a 

atividade organizada e planejada da guerra psicológica surge a imprensa alternativa, o 

underground, os fanzines independentes” (p. 84), e até como contra comunicação: “Hoje os 

zines caracterizam-se como um sistema de contra comunicação que corrói as bases da guerra 

psicológica divulgando todo o tipo de informação boicotada pela desinformação” (p. 85). 

É importante observarmos que, nas duas obras, a problematização dos fanzines 

desenvolvia-se ainda de maneira intuitiva devido ao escasso (ou quase inexistente) estudo 

sobre o tema. Nesse sentido, a definição de alternativo limitou-se mais ao termo de maneira 

vaga – e tendo como exemplo de experiência a imprensa alternativa – do que a um estudo 

mais apreciativo, não discutindo as características do por que os fanzines estarem nesse 

campo. 

Por conseguinte, Magalhães (2013) traz uma atualização que situa a produção de 

fanzine no campo da comunicação alternativa, mas, problematiza a comparação com outros 

meios, a exemplo das revistas alternativas. Percebendo assim as particularidades e 

convergências: 
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Da mesma forma que há pontos de ligação entre a imprensa alternativa e a 
grande imprensa, encontramos pontos de convergência entre os fanzines e 
as revistas da imprensa comercial, ou mesmo entre os fanzines e as revistas 
alternativas. A discussão se resume na constatação de que tanto os fanzines 
apresentam elementos das revistas (produção artística) como as revistas 
trazem elementos dos fanzines (matérias jornalísticas). O conteúdo, o 
objetivo, a forma de produção e o espaço maior ou menor dado a esses 
elementos é que vão determinar o caráter da publicação. (ibid., p. 50). 

 

No encaminhar das pesquisas, Magalhães (2009) traz outro significado aos 

fanzines, a sua independência de mercado: 

 
Pelo seu caráter amador, o fanzine estaria mais para uma cultura 
independente, livre das amarras do mercado, da imposição das grandes 
tiragens, da linguagem consensual para um público genérico. 
(MAGALHÃES, 2009, p. 107). 

 

A partir dessa diferenciação dada por Magalhães (2009), podemos ver que a 

noção de alternativo nos fanzines se amplia. A nosso ver, ao oferecerem uma alternativa, 

seja de caráter formativo ou contra ideológico, os fanzines inserem-se no campo da 

comunicação alternativa, por conseguinte, é necessário ressaltarmos as diferenciações (e 

convergências) por meio da contextualização histórica, entre os meios da imprensa 

alternativa e os fanzines. 

O conceito de imprensa alternativa foi dado sob o contexto histórico da ditadura 

civil-militar, tratando-se de uma via de comunicação: 

 
[...] não alinhada às posturas da mídia tradicional, então sob a batuta da 
censura do regime militar no Brasil. Neste caso, denomina-se imprensa 
alternativa. Era uma época em que a maioria dos grandes jornais se 
alinhava à visão oficial do governo, por opção político-ideológica ou pela 
coerção, sob a força da censura. A imprensa alternativa representada pelos 
pequenos jornais, em geral com formato tabloide, ousava analisar 
criticamente a realidade e contestar um tipo de desenvolvimento. 
(PERUZZO, 2008, p. 373). 

 

Essa alternativa tanto poderia partir para a esfera política – da qual é sabido que 

grande parte da imprensa alternativa contestava a política ditatorial do Estado comandado 

pelos militares com financiamento de empresas privadas, fator que consideramos de suma 

importância para a conceituação de alternativo –, quanto do diferencial estético, a utilização 

de recursos como a charge por exemplo. 

Como observa Peruzzo (2008), a principal característica que marcou a imprensa 

alternativa foi o não alinhamento à política ditatorial, disputando assim o espaço com a 
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grande imprensa (alinhada e/ou censurada) um programa alternativo – observando os limites 

dessa alternativa. 

Situamos os fanzines no campo da comunicação alternativa ao observarmos que, 

este meio estrutura-se na diferenciação estética, na informação formativa, e, a depender do 

movimento ou grupo que os produzem, oferecem uma disputa política. Ao mesmo tempo, 

fazemos a distinção com a imprensa alternativa de outrora, destacando algumas 

características basilares: 

O próprio termo imprensa não cabe aos fanzines. Essa denominação designa um 

determinado setor de comunicação de caráter profissional, ou que tenha um mínimo de 

objetivo, diferenciando-se da produção de fanzine, em grande parte feita de maneira 

intuitiva, espontânea e muitas vezes sem um objetivo de longo prazo. 

Os fanzines não se configuram “como uma alternativa mercadológica. Pelo seu 

caráter amador, o fanzine estaria mais para uma cultura independente, livre das amarras do 

mercado” (MAGALHÃES, 2009, 107), diferente da imprensa alternativa que fez a disputa 

muitas vezes direta com a grande imprensa por um espaço de informação – mesmo sendo 

informação de caráter formativo e não mercadológico. 

Os fanzines são publicações de prensagem limitada pelo fato de ser direcionada 

a um determinado grupo ou movimento, diferente da imprensa alternativa. Desta, pode-se 

facilmente constatar que existiram jornais alternativos que lançavam de 100 exemplares a 

mais de 80 mil exemplares distribuídos nas grandes capitais (KUCINSKI, 2003), ou seja, a 

imprensa alternativa não equivale necessariamente a um meio de comunicação de pequeno 

porte, os fanzines, essencialmente, sim. 

Os jornais que constituíam a imprensa alternativa conseguiram produzir (dentro 

das possibilidades políticas que lhes eram dadas) edições sequenciais, ou seja, havia um 

corpo editorial comprometido com um objetivo de médio ou longo prazo. Ao contrário dos 

fanzines que, como afirma Magalhães (1993, p. 10-11): “são absolutamente inconstantes, 

não têm prazo para sair”. Ainda segundo o autor: 

 
Os fanzines são publicações efêmeras, não conseguem sedimentar uma 
concepção editorial que lhes proporcione o fortalecimento e 
amadurecimento da publicação. Um dos motivos para essa inconstância é 
que seus editores não sobrevivem da sua edição; os fanzines são uma 
atividade paralela dentro do pouco tempo livre que lhes sobra. 
(MAGALHÃES, 1993, p. 11). 
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Mesmo após oitenta anos desde a publicação do primeiro fanzine, é atípica a 

existência de fanzines com mais de cinquenta edições, existem, mas são inexpressivos 

percentualmente diante da quantidade de fanzines existentes; na maioria das vezes em que 

isso ocorre, alguns se tornam revistas ou jornais: 

 
Há muito tempo que diversos editores de fanzines têm tentado transformar 
suas edições em revistas profissionais. No entanto, quando um editor tenta 
profissionalizar sua edição, ela certamente estará deixando de ser fanzine. 
Há uma série de características que distinguem um fanzine de uma revista 
profissional [alternativa ou não]. (GUIMARÃES, 2005, p. 34). 

 

Determinados gêneros ou subgêneros dos fanzines podem provocar um espaço 

de disputa contra ideológica com meios de comunicação de massa, mas em ocasiões 

históricas particulares e sem necessariamente haver uma articulação planejada, dependendo 

das condições que são desenvolvidas: o enquadramento do movimento punk brasileiro como 

manifestação violenta, criou condições para que os fanzines punks respondessem e 

“disputassem” esse enquadramento com os meios de comunicação de massa da época. 

Como já dito, a imprensa alternativa caracterizou-se em dar voz a um programa 

alternativo (observando os limites dessa alternativa), os fanzines em geral não possuem essa 

pretensão tão objetiva quanto teve a imprensa alternativa frente ao regime civil-militar. A 

noção basilar para se entender os fanzines como alternativos, deve-se realizar pela 

problematização do agrupamento produtor desse meio. 

Sobre a difusão de informações ao público, os fanzines e a imprensa alternativa 

têm suas limitações de difusão, de modo que, limitam-se pelo conteúdo destinado 

especificamente a um determinado grupo ou movimento, enquanto que, a imprensa 

alternativa possuiu uma linguagem mais genérica que, embora não disputasse de maneira 

equivalente o espaço de difusão com os grandes meios de comunicação, tinham como 

objetivo a difusão em massa. 

Segundo Magalhães (2009), os fanzines estão em uma localização “marginal” 

em relação à imprensa alternativa, ou seja, não há uma preocupação direta em difundir 

informações a uma quantidade genérica de leitores. Aliás, o sentimento comum na produção 

de fanzines é a “espontaneidade (Do it Yourself) e a paixão, sem preocupar-se com o 

público, se agradam ou não. São o que são, protestam e provocam, incomodam muita gente” 

(CALAZANS, 1992, p. 85). 

A imprensa alternativa do período ditatorial civil-militar fragmentou-se no final 

da década de 1970, início de 80, contudo, a comunicação alternativa permaneceu pela 
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necessidade de oposição às novas contradições que surgiram. No último ano do governo 

Ernesto Geisel, a censura aos meios de comunicação diminuiu gradualmente, possibilitando 

o início de uma “campanha sistemática de denúncias e escândalos que alertavam a 

população sobre a situação geral do País” (FESTA, 1986, p. 24). 

Em meio a essa “abertura” paulatina temos a fragmentação da imprensa 

alternativa – não o desaparecimento da comunicação alternativa. Grande parte dos jornais e 

revistas que aglutinavam diversas forças (correntes políticas, educadores de base, jornalistas 

descontentes com a censura) foram aos poucos formando seus próprios meios de 

comunicação. 

O início da década de 1980 e o surgimento de novos movimentos sociais 

trouxeram “a adoção de novos instrumentos e técnicas de comunicação” (ibid., p. 30). No 

gênero dos fanzines, o movimento punk trouxe uma nova concepção estética, a 

desorganização, e política – a luta contra a repressão policial aos jovens dos subúrbios. 

O momento político exigiu outras táticas de luta. Um uma época de censura, 

parte das correntes inseriram-se dentro dos mais significativos jornais e revistas da imprensa 

alternativa, após a “abertura” gradual aos meios de comunicação, não havia mais a 

necessidade das correntes de uma correlação de forças12 com os diversos grupos que se 

aglutinaram na imprensa alternativa: 

 
A imprensa alternativa não era substituta da imprensa clandestina dos 
partidos, que de forma precária sobreviveu sob a ditadura, mas a atividade 
inerente aos jornais alternativos, suas assembleias e redações, suas 
campanhas de assinaturas e seus debates, eram um substituto do próprio 
partido como espaço social e de articulação nas condições da ditadura, e 
dispensável sem ela. Com a abertura, essa função desapareceu. Os partidos 
se organizam abertamente. Abandonam a imprensa alternativa, na qual 
precisavam conviver forçosamente com outros partidos e facções, e lançam 
seus próprios jornais, quase que simultaneamente, a partir de junho de 
1979. (KUCINSKI, 2003, p. 195). 

 

A partir da fragmentação da imprensa alternativa brotaria o espaço para diversas 

outras formas de comunicação: popular, comunitária, sindical, operária, independente, cada 

qual com seu projeto político de pequeno ou longo alcance. 

                                                           
12 Frente única necessária em determinados momentos históricos (revoluções, levantes, por exemplo), podendo 
ser composta por setores revolucionários, sociais reformistas, dentre outros. Segundo Harnecker (2006, p. 89): 
“Essa correlação de forças [...] não pode ser prevista antecipadamente e depende de inúmeros fatores que se 
relacionam com cada situação concreta”. A autora utiliza uma citação de Lenin que elucida muito bem essa 
tese: “a relação de forças entre as classes revolucionárias e contra-revolucionárias [...] só pode ser medida e 
comprovada na luta”. 
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Nesse sentido, afirmamos que os fanzines são publicações independentes 

pertencentes ao campo da comunicação alternativa. Por conseguinte, o diferenciamos da 

imprensa alternativa por não haver um intercruzamento direto entre esses dois meios na 

conjuntura histórica do Brasil. Do mesmo modo, há uma permanência dos dois no campo da 

comunicação alternativa, entendendo essa não só através dos jornais, revistas, ou fanzines, 

mas também: “panfletos, alto-falantes, carro de som, literatura de cordel, slides etc. – do 

circuito dos movimentos populares – eram chamados alternativos pela força do sentido do 

seu conteúdo” (PERUZZO, 2008, p. 374). 

Os fanzines estão dentro desse campo, acrescentando que, problematizarmos 

esse campo da comunicação alternativa é ressaltarmos sua pluralidade, tanto nos seus 

mecanismos de informação quanto em seus posicionamentos. Dessa forma, a comunicação 

alternativa “não se reduz a meios e técnicas, mas abrange o mundo amplo das manifestações 

humanas em seus distintos estágios de inserção social” (FESTA, 1986, p. 30).  

Afirmar que os fanzines são unicamente políticos, apenas diversão, ou somente 

para adoração a um ídolo é também limitar a pluralidade desse meio de comunicação 

alternativa. Nesse sentido, os fanzines equivalem a uma publicação independente, com sua 

intuição, efemeridade e tematização pluralizada. 

Há exemplos de fanzines com uma política contestatória, como os fanzines 

anarquistas, anticapitalistas, fanzines punks, de história em quadrinhos, como também pode 

haver, em um determinando gênero ou outro, fanzines com uma despretensão política, o que 

necessariamente não retém a importância dessas publicações. 

A relação entre a comunicação alternativa e os fanzines carece de mais 

discussões entre os pesquisadores da área para que assim se crie caracterizações 

consistentes. Nosso intuito é provocar o surgimento de novas discussões. 
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CAPÍTULO II 
JUVENTUDE(S) E MOVIMENTO PUNK 

 

“Nos seus lares os seus filhos 
Não saberão jamais 

Que se não mudarem agora 
Estão condenados a serem como seus pais.” 

Vida submissa (Inocentes). 
 

Para compreendermos o fenômeno da juventude e do movimento punk neste 

capítulo, trataremos dos seguintes pontos: a) o que é juventude, partindo desta enquanto 

produto da sociedade capitalista; b) juventudes do século XX, debate sobre os movimentos 

culturais anteriores ao movimento punk; c) movimento punk, seu surgimento, modo de 

vivência e a incorporação de bandeiras de luta política; e, por fim; d) nossas considerações 

sobre o conceito ideológico de tribalismo do sociólogo Michel Maffesoli em sua obra O 

tempo das tribos. 

A definição de “Juventude(s)” utilizada no título deste capítulo é concisa: 

compreende diferentes gerações, setores e agrupamentos que mantêm suas particularidades 

de posicionamento no conflito entre as forças sociais produtivas. Observaremos 

determinados movimentos juvenis que contribuíram para o firmamento desses enquanto 

categoria social, no entendimento de Groppo (2000), e, ainda, a inserção e problematização 

específica sobre o movimento punk. 

É necessário, ainda, esclarecermos algumas questões metodológicas: o recorte 

histórico é situado entre os períodos do Estado de bem-estar social e o neoliberalismo, tendo 

como especificidade, a abordagem do modo de vivência de agrupamentos juvenis na esfera 

do lazer. O objetivo deste capítulo está além de uma descrição bibliográfica, realizando 

assim um debate acerca de definições e ideologias produzidas sobre a juventude e sobre o 

movimento punk. 

Possivelmente a categoria social juvenil teve seu estopim de consciência política 

nos levantes ocorridos no ano de 1968 (o maio de 68). Dos grupos juvenis que emergiram do 

pós-década de 1960, o movimento punk “parece ter tido essa capacidade de sintetizar uma 

experiência e expressar um sentimento amplamente generalizado na juventude” (ABRAMO, 

1994, p. 97). Nesse sentido, o debate sobre juventude(s) e o movimento punk, tendo como 

referência um método que abarque esses dois fenômenos sociais na totalidade contraditória 

do capitalismo, nos parece eficaz para respondermos às discussões deste capítulo. 
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5.1 Juventude, uma palavra? 

 
A juventude é apenas uma palavra. Com esta afirmação, Bourdieu (1983) parte 

do pressuposto de que o fator idade é uma divisão arbitrária e objeto de disputa ao longo da 

história, estando em constante transformação. No capitalismo, a categoria social da 

juventude também se posiciona nas implicações da divisão social do trabalho, no processo 

de disputa entre as classes sociais. Dessa forma, a juventude fragmenta-se em várias 

juventudes. 

Historicamente, é interessante observamos que nem sempre ocorreu um 

determinado prolongamento de vivência que caracterizasse como juventude. Segundo Ariés 

(1981, p. 10), no modo de produção feudal a duração da infância era reduzida a seu período 

mais frágil, a criança “mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos 

adultos, e partilhava de seus trabalhos e jogos”. Ainda segundo o autor, “De criancinha 

pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da 

juventude”. 

Nesse sentido, como podemos definir a juventude? Uma mera fase biológica 

como defendiam as correntes funcionalistas da psicologia e sociologia? Um fenômeno 

social? Ou os dois? Segundo Groppo (2000, p. 9), as definições de juventude são regidas por 

dois critérios principais e que objetivamente não se conciliam: “o critério etário (herdeiro 

das primeiras definições fisiopsicológicas) e o critério sócio-cultural”. 

Ambos os critérios estão em transformação, constituem o problema apontado por 

Bourdieu (1983) de que a juventude foi por muito tempo e ainda é objeto de disputa e 

normatização pela classe dominante. Sendo assim, a questão etária, utilizada isoladamente 

para a definição de juventude torna-se insuficiente, pouco responde aos questionamentos 

concretos sobre esta categoria social. 

Segundo Catani e Gilioli (2008), podemos nos basear em ao menos quatro 

características possíveis para definir a juventude: a) faixa etária, variando de 10 a 35 anos; 

b) maturidade/imaturidade dos indivíduos; c) critérios socioeconômicos, ou seja, 

independência econômica ou não; d) estado de espírito, estilo de vida ou setor de cultura. 

No nosso entender, o primeiro ponto sobre a faixa etária pode até responder 

questões atuais sobre os jovens, porém enseja uma confusão entre os conceitos de juventude 

e de transformações biológicas dos indivíduos. Compreendemos que o critério da faixa 

etária é um dos possíveis indicadores para a solução deste problema, contudo, sozinho, 

torna-se insuficiente para abarcar uma composição de juventude enquanto categoria social. 
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No segundo ponto, os autores se apressam ao darem crédito ao conceito 

ideológico de maturidade/imaturidade. Sob que perspectiva? A utilização deste conceito, ao 

longo da história moderna, só serviu para exteriorizar uma identidade monológica na 

juventude. Desta forma, tudo que fosse contrário a esta identidade seria “anomalia”, o que a 

academia e os aparatos coercitivos do Estado, se encarregaram de “solucionar”. 

É necessário cautela ao definir a faixa etária como parâmetro decisivo para esta 

categoria social. Bourdieu (1983), ao apontar um problema prático, traz alguns 

esclarecimentos: 

 
Conhecemos o caso do filho do mineiro que quer começar a trabalhar na 
mina o mais rápido possível, porque isto significa entrar no mundo dos 
adultos. (Ainda hoje uma das razões pelas quais os adolescentes das classes 
populares querem abandonar a escola e começar a trabalhar muito cedo, é o 
desejo de aceder o mais rapidamente possível ao estatuto de adulto e às 
capacidades econômicas que lhes são associadas: ter dinheiro é muito 
importante para se afirmar em relação aos colegas, em relação às meninas, 
para poder sair com os colegas e com as meninas, portanto para ser 
reconhecido e se reconhecer como um "homem". Este é um dos fatores do 
mal-estar que a escolaridade prolongada suscita nos filhos das classes 
populares). (ibid., p. 115). 

 

Sendo assim, a fase da juventude não é sentida da mesma forma por jovens de 

todas as classes, como por exemplo, filhos das classes trabalhadoras. Como dito 

anteriormente, a juventude sofreu ao longo da história moderna processos de construção de 

identidades exteriorizadas, seja “biologicista ou psicologista” (VIANA, 2009b, p. 147). 

Embora vejamos que muito se tem ainda a acrescentar à problemática da juventude, 

acreditamos que o conceito de categoria social, definido por Groppo (2000), responda alguns 

problemas concretos. 

 

5.1.1 Juventude, uma categoria social 

 
O interesse pela investigação do fenômeno da juventude surgiu no início do 

século XX. Faremos uma breve genealogia sobre as escolas que desenvolveram pesquisas 

sobre este fenômeno e posteriormente apontaremos algumas considerações. Segundo Catani 

e Gilioli (2008), há quatro grandes escolas (ou fases) que se dedicaram ao tema: 

Escola de Chicago: criada nos anos 1920, o fenômeno da juventude aqui era 

retratado enquanto problema a ser solucionado. O objeto de estudo era constituído por 
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jovens de grandes metrópoles dos Estados Unidos “diante da industrialização, da exploração 

demográfica, da grande imigração para o país e das habitações pobres” (p. 90-91). 

A (sub)cultura juvenil: criada na década de 1940, apesar de certos avanços, esta 

corrente tratava a juventude por uma identidade monológica, singularizada. Toda a 

juventude era tratada como uma subcultura. Segundos Catani e Gilioli (2008), esta tendência 

surge no auge do Estado de bem-estar social, quando a esfera do consumo expandiu-se no 

capitalismo e propiciou um mercado específico aos jovens. 

Escola de Birmingham: impulsionada na década de 1960, definiram a juventude 

em “tribos” urbanas, onde os jovens se agrupavam por seus gostos, modos de falar e de se 

vestir em comum. Podemos destacar ainda a contribuição de transitoriedade/diálogo da 

juventude entre diversos grupos. 

A partir da década de 1980, houve uma reavaliação dos estudos realizados pelas 

escolas anteriores: tanto o conceito de “rebeldia” juvenil dos anos 1960 e 1970 quanto o 

conceito generalizante de “passividade”, a juventude enquanto “problema”, dentre outras 

interpretações (CATANI; GILIOLI, 2008). 

É evidente o quanto às posições acima são em maior ou menor intensidade, do 

ponto de vista ideológico, “higienizadoras” ou abstratas. Mesmo contribuindo para as 

pesquisas desta temática, foram responsáveis, nas primeiras décadas do século XX, por 

grande parte de identidades “estranhas” verticalmente impostas sobre a juventude. 

Contrapondo as teorias expostas anteriormente, a tese de que a juventude tem 

sua presença no capitalismo como categoria social abrange grande parte das respostas. 

Segundo Groppo (2000, p.7-8), a definição de categorial social considera a juventude para 

além de “uma faixa etária ou uma ‘classe de idade’, no sentido de limites etários restritos” 

(p. 7). Tal categoria social seria então uma representação sócio-cultural e uma situação 

social (o autor se atém às contribuições de Karl Mannheim). A juventude é uma “concepção, 

representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 

atribuídos”. 

Podemos pontuar algumas características para esta categoria social: a) A faixa 

etária contribui para delimitarmos, mesmo que superficialmente, a juventude, contudo, é 

necessário outros elementos que abranjam a concretude desta categoria social; b) A tese de 

concepção, representação ou criação simbólica (GROPPO, 2000) é adequada para a 

compreensão da juventude, por delimitar esta categoria como um constructo social, ou seja, 
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sempre estará em modificação a depender das esferas que consolidam a conjuntura de uma 

determinada época histórica. 

Por conseguinte, destacamos que mesmo a juventude, sendo uma categoria 

social produzida no capitalismo, não se trata de um grupo coeso, ou como colocado por 

Groppo (ibid., p. 7) “uma classe de fato [...] Não existe realmente uma ‘classe social’ 

formada, ao mesmo tempo, por todos os indivíduos de uma mesma faixa etária”. 

Viana (2009b) aponta a juventude como grupo etário composto por indivíduos 

inseridos no processo de ressocialização. Esse processo de ressocialização diz respeito à 

divisão social do trabalho e dos conflitos resultados por esta divisão. 

Nesse sentido, a juventude, no capitalismo, transita entre setores, agrupamentos, 

divide-se em gerações e posiciona-se no conflito entre as forças sociais produtivas e suas 

relações de produção. Seria um equívoco apontar, por exemplo, a juventude como 

“revolucionária” ou “reacionária”, na medida em que há setores e agrupamentos juvenis, 

inseridos nesta categoria social que podem perceber ou não as contradições deste modo de 

produção, ou seja, que desenvolvem ou atrasam uma consciência política emancipatória. 

Essa definição é essencial para compreendermos não só esta categoria social, 

mas também desmistificarmos produções ideológicas ditas como “supra históricas” sobre a 

juventude. O movimento punk, na medida em que contém uma composição juvenil, também 

está inserido nesta categoria social. Enquanto agrupamento desta possui suas 

particularidades, bem como carrega suas características genéricas. 

 

5.2 Atuações dos movimentos culturais juvenis 

 
O movimento punk e outros grupos juvenis surgidos a partir do final da década 

de 1940 – Teddy Boys, Hippies, Skinheads, Reggaes, dentre outros – foram produtos da nova 

dinâmica do capitalismo, com a valorização nos setores de serviço/esfera de consumo 

(ABRAMO, 1994; SOUSA, 2002). 

No capitalismo, os jovens continuam sendo objeto de manipulação – ou pelo 

menos de tentativa – por parte dos grandes aparatos de normatização. Há um constante 

processo de “integração versus inadaptação, socialização versus criação de formas de ser e 

viver diferentes” (GROPPO, 2011, p. 20). Historicamente, os aparatos da ordem burguesa 

executaram medidas que socializassem esses indivíduos – os que não se identificavam mais 

com a fase infantil e nem estavam inseridos na divisão social do trabalho.  
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É importante ressaltarmos que, a juventude passou a ser sujeito no capitalismo 

através do investimento maciço na esfera de consumo feito no pós-Segunda Guerra (1939-

1945) com o surgimento do Estado de bem-estar social (Welfare State). É a partir desse 

período que surgem os principais movimentos/grupos juvenis resistentes ao modo de vida 

“estagnante” dos adultos (ABRAMO, 1994). 

O Estado de bem-estar social foi resultado de vários fatores, dentre os quais 

podemos destacar: duas grandes guerras; recessão econômica; ascensão pós-Segunda Guerra 

dos Estados Unidos como potência mundial frente à Europa e ao Japão e sua expansão no 

mercado de consumo. Essa situação favoreceu a emergência do Estado de bem-estar social, 

caracterização pela aplicação “de um conjunto de medidas e leis de proteção aos 

trabalhadores a partir de 1945” (MANZANO, 2013, p. 106). 

Por conseguinte, esta nova dinâmica também foi resultado de uma série 

conquistas, mesmo que parciais, da classe trabalhada. Viana (2009c, p. 50), auxiliado nas 

contribuições do economista Rabah Benakouche, entende o processo de lutas da classe 

trabalhadora como um elemento a mais nos processos de reestruturação e expansão 

capitalista, ou seja, “a luta salarial também se reflete no processo de produção”. 

Essa disputa por sua vez trouxe uma série de investimentos intensificados em 

políticas públicas como saúde, educação, moradia, dentre outras. Nessa nova dinâmica, os 

Estados Unidos, com uma determinada meta de expansão de mercado, investiram 

principalmente na esfera de consumo. Não é à toa que os primeiros escritos de Theodor 

Adorno e Max Horkheimer sobre o que se convencionou chamar de Indústria cultural de 

massa datam do final da década de 1940. 

Adorno (1971, p. 288), compreendendo a essência dessa nova dinâmica do 

capitalismo com a criação da Indústria cultural de massa, afirma: “a indústria cultural 

inegavelmente especula sobre o estado de consciência e inconsciência de milhões de pessoas 

às quais ela se dirige”. E o autor completa: “as massas não são, então, o fator primeiro, mas 

um elemento secundário, um elemento de cálculo; acessório de maquinaria”. 

A produção de bens para consumo, por exemplo, estava subordinada 

essencialmente a outros fatores: “Cada produto apresenta-se como individual; a 

individualidade mesma contribui para o fortalecimento da ideologia, na medida em que se 

desperta a ilusão de que é coisificado e mediatizado, é um refúgio de imediatismo e de 

vida.” (ibid., p. 289). O consumo propiciou o surgimento de vários agrupamentos juvenis. 

Amparada em uma pesquisa do sociólogo Mike Brake, Amaral (2006) identifica 

os principais agrupamentos juvenis surgidos no pós-década de 1940 até a década de 1970: 
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As principais subculturas entre os anos 40 e os 70 basicamente foram: 
Teddy Boys (final dos anos 40 e início dos 50); Beats (50-60); Mods 
(metade dos anos 60); Rockers (metade dos anos 60, paralelo aos mods); 
Skinheads (anos 60) [esses se diferenciam no posicionamento político dos 
Skinheads surgidos na década de 1980 no Brasil]; Hippies (anos 60-70); 
Glamrockers/Glitter (início e metade dos 70); Punks (metade final dos 70). 
(AMARAL, 2006, p. 141). 

 

Esses grupos experimentaram e criaram com maior ou menor intensidade modos 

de vivência que subverteram as normatizações de cada época. Havia o que já foi definido 

por Groppo (2011) como socialização versus criação de modos de vida autênticos. Nesse 

sentido, a esfera do consumo não só “sujeitou” grupos juvenis, mas também propiciou 

espaços de “subversão”: 

 
O desenvolvimento desta cultura está ligado a uma conquista de autonomia 
dos adolescentes no seio da família e da sociedade. A aquisição de relativa 
autonomia monetária (dinheiro para o gasto diário dado pelos pais nas 
sociedades avançadas e, alhures, dinheiro para o diário conservado pelos 
adolescentes que ganham a vida e entregam todo que ganham a seus pais) e 
de relativa liberdade no seio da família (o que nos conduz ao problema da 
liberalização, aqui, da desestruturação, acolá, da família) permite aos 
adolescentes adquirir o material que lhes insuflará sua cultura (transistor, 
toca-discos e mesmo violão), que lhes dá sua liberdade de fuga e de 
encontro (bicicleta, motocicleta, automóvel) e lhe permitirá viver sua vida 
autônoma no lazer e pelo lazer. Esta cultura, esta vida aceleram, em 
contrapartida, as reivindicações dos adolescentes que não se satisfazem 
com a semiliberdade adquirida, e fazem crescer sua contestação a propósito 
de um mundo adulto cada vez menos semelhante ao deles. (MORIN, 2006, 
p. 140). 

 

O cenário de “semiliberdade” fez parte de muitos grupos juvenis que 

cotidianamente tentaram colocar em “xeque” o modo de vida adulto, caracterizado pela 

exploração, repressão, competição de mercado e estagnação em uma constituição familiar. 

Contudo, também deve ser observado que, naturalizar esse cenário como “espírito do 

tempo” não só centraliza o modo de viver de um grupo/setor juvenil sobre outros como 

também encobre todos como pertencentes a uma mesma classe social, possuindo uma 

mesma “relativa autonomia monetária”. 

Desde o movimento Beat na década de 1950, passando pelos Skinheads e 

Hippies na década posterior, até o movimento punk, tido como uma das últimas vanguardas 

artístico-políticas do século XX (CARLOS; CARMEN, 2011), realizaram experiências que, 

em maior ou menor de consciência política, negaram não só o modo de vida adulto como 

também resistiram às normatizações sociais de cada época.  
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5.2.1 O cenário pré-punk 

 

Segundo Bivar (2001, p. 7), o cenário artístico antecessor ao punk pode ser 

compreendido como espaço para “guinadas onde o rock conta sempre com a energia 

adolescente. Basta uma geração ter completado sua missão ou ter dado seu recado [...] para 

que outra geração, em reação, surja com outra proposta”. 

Segundo Abramo (1994, p. 39), na segunda metade da década de 1960 “a 

ebulição juvenil explode através de inúmeros acontecimentos, com uma significativa 

dimensão de simultaneidade internacional”. É difícil especificar se foram instâncias 

econômicas, políticas ou culturais que protagonizaram os movimentos e levantes juvenis 

nessa década. 

Lefebvre (1968, p. 72), em sua obra sobre o levante juvenil do maio de 1968 na 

França, percebe certa imprevisibilidade: “O movimento nasce onde menos se esperava. 

Modificando totalmente a situação, ele a faz aparecer quando ela se dissimulava sob os 

detalhes dos fatos e das apreciações”. Obviamente que o autor escreve no “calor do 

momento”, nesse sentido, a dificuldade de se realizar um diagnóstico fica a cada dia mais 

distante da dinâmica dos acontecimentos. Por conseguinte, o autor destaca que nem sempre 

uma base, econômica, por exemplo, é a primeira instância a determinar um acontecimento: 

 
A economia só fornece uma “base” para a sociedade, base necessária e não 
suficiente. Uma sociedade não se reduz à sua base econômica, nem às suas 
estruturas sociais. Comporta também superestruturas. Tem necessidade não 
apenas de instituições, mas de “valores” e de ideias, conhecimentos, uma 
ética, uma estética. (ibid., p. 81). 

 

O levante do maio de 1968, ocorrido inicialmente na França e contagiando 

vários países de capitalismo desenvolvido – e outros de capitalismo subordinado como o 

Brasil – delineou um caráter contestador de setores juvenis frente ao capitalismo e, no caso 

do Brasil, frente ao regime ditatorial civil-militar. 

O maio de 1968 teve sua importância enquanto experiência histórica ao 

evidenciar dois fatores: a) naquele momento, as lutas revolucionárias não passaram mais 

pela articulação dos Partidos Comunistas, que além de burocratizados, caudatários de 

governos ditos “progressistas”, estavam sufocados pela ideologia reinante do stalinismo. 

Nesse sentido, as lutas giraram em torno de movimentos autogestionários; b) a luta 

individual dos estudantes, sem uma frente com os trabalhadores e outros setores 
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progressistas (que ocorreu e logo depois fragmentou-se), estava fadada ao fracasso por não 

conseguir desestruturar os pilares produtivos do capitalismo. 

A década de 1960 pode ser caracterizada por uma pluralização nas vias de 

resistência, a exemplo da Internacional Situacionista – movimento político/artístico de 

fundamental importância no maio de 1968 –, dos Panteras Negras, as rebeliões de Stonewall 

por direitos civis aos homossexuais e o movimento Hippie – responsável pela propagação da 

contracultura. 

Foi a partir das experiências vivenciadas pelo movimento Hippie e Beat que 

Theodor Roszak caracterizou o fenômeno da contracultura como um modo de vida 

alternativo a uma “civilização alienante, mecanizada e excessivamente materialista, [a 

contracultura praticava então] uma forma de vida mais natural, intuitiva, harmoniosa e 

generosa” (GOFFMAN; JOY, 2007, p. 47). 

Diversos artifícios canalizadores de experiências cognitivas diferenciadas foram 

utilizados por grupos juvenis dessa época, desde o modo de viver alternativo ligado à 

natureza, da nova música com o Rock’n’roll ao uso de entorpecentes como o LSD, capaz de 

“expandir a percepção” sobre o modo de vida da época. 

Destacamos a experiência estética trazida por Jimi Hendrix e seu uso da guitarra 

elétrica ligada no volume máximo, distorcendo o som até então apreciativo da mesma e 

influenciando o uso do instrumento, agora distorcido, nos grupos de Rock’n’roll posteriores. 

Tratava-se de uma “nova experiência existencial que exige, para que se estabeleça uma 

comunicação efetiva, uma alteração profunda na própria maneira de viver do ouvinte” 

(PEREIRA, 1992, p. 67-68). 

Em 1969 aconteceria o Festival de Woodstock, uma data que marcou a união de 

movimentos juvenis dispostos a um modo de vida alternativo ao que viviam os adultos. O 

Festival não foi apenas espaço para grupos de Rock’n’roll se apresentarem – Jimi Hendrix, 

Santana, Janis Joplin com o grupo The Kozmic Blues Band, dentre outros – mas também 

espaço para organização de jovens em um movimento alternativo. 

O Woodstock tornou-se símbolo de inconformismo às normatizações impostas 

pelas classes dominantes, “uma celebração da liberdade, do amor livre, do coletivo, dos 

direitos de mulheres, homossexuais e negros, que acabava por questionar a base do sistema” 

(CÂNDIDO, 2013, p. 12). 

A cantora Janis Joplin repetia: “É preferível viver dez anos intensamente a 70 

anos vegetando em frente a uma televisão” (ibid., p. 12); Jimi Hendrix manifestava a dúvida 

sobre o futuro e a crítica ao presente na letra da música I don't live today (Eu não vivo hoje): 
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“Eu viverei amanhã? / Bem, não posso responder / Mas eu tenho uma certeza, / eu não vivo 

hoje” (tradução nossa). 

Essas experiências juvenis não só coincidiram com as primeiras crises do Estado 

de bem-estar social, mas foram um elemento a mais para o questionamento da organização 

social capitalista: 

 
A crise que se iniciou nos anos 60 acabou promovendo novas alterações na 
sociedade moderna. Os movimentos culturais da década de 60 (hippie, 
contracultura, pacifismo, etc.) foram complementados por movimentos 
sociais em ascensão (movimento negro nos Estados Unidos, movimento 
feminista, movimento estudantil), que, ao lado das lutas operárias e 
conflitos nos países de capitalismo subordinado (“terceiro mundo”), 
produziram um quadro de crise que agravou a acumulação capitalista já em 
declínio a partir do final dos anos 60. Foi a época da Guerra do Vietnam, 
da contracultura e do Festival de Woodstock, das lutas estudantis, 
principalmente as que se desenvolveram na França (o maio de 68) e na 
Alemanha, das fortes lutas operárias na França, Itália, etc. (VIANA, 2009c, 
p. 84). 

 

As lutas juvenis, a pressão da classe trabalhadora e as crises periódicas da 

acumulação capitalista no Estado de bem-estar social foram responsáveis para o fim deste. 

Por conseguinte, a fim de reestabelecer uma nova dinâmica de acumulação de capital, a 

ofensiva trazida pelo capitalismo foi o neoliberalismo. 

No final da década de 1970, o cenário político-econômico neoliberal afetou não 

só direitos trabalhistas, com a precarização e a fragmentação nos setores de trabalho, mas 

também afetou a parte mais empobrecida da juventude com o corte de gastos em políticas 

públicas e uma nova configuração de Estado cada vez mais repressivo. 

Já o cenário musical que era alternativo na década de 1960 agarrou-se ao 

mercado: “O rock vive sua fase ‘chique’ [...] e assim essa rapaziada tem sua grande chance 

de aparecer.” (BIVAR, 2001, p. 29). Ídolos do Rock’n’Roll não duraram entre a passagem 

das décadas: Janis Joplin e Jimi Hendrix faleceram em 1970 e Jimi Morrison (vocalista da 

banda The Doors) em 1971. 

A contraofensiva do mercado na música alternativa seria o Rock Progressivo, 

formado por grupos que mais pareciam corporações multinacionais (BIVAR, 2001). 

Ampliaram a estruturação musical do Rock’n’Roll – guitarra, baixo, bateria e vocal – com a 

utilização de orquestra, coros musicais, sintetizadores, flautas, dentre outros artifícios. O 

Rock Progressivo significou o esvaziamento de signos de contestação construídos pelos 

movimentos musicais anteriores: “A próxima coisa teria que ser exatamente o oposto dessa 
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abundância oca. A próxima coisa teria que ser um retorno ao básico. A próxima coisa teria 

que ser punk. E foi.” (ibid., p. 35). 

 

5.3 Movimento punk: sem deuses, sem mestres! 

 
O punk pode ser definido como um movimento interligado entre elementos 

musicais, políticos, formas artísticas e comportamentais inconformistas. Mas essa definição 

superficialmente responde a problemas específicos, sendo necessária uma discussão 

aprofundada sobre este sujeito-movimento. Dessa forma, metodologicamente realizaremos 

um histórico do movimento punk e de suas manifestações musicais, políticas e estéticas. 

Quando surgiu na década de 1970, as bandas punks não se afirmavam uma nova 

geração musical de mercado, “herdeira” do movimento Hippie, menos ainda do Rock 

Progressivo que se apresentava: “era a atitude de recusa à filiação. O punk se retira da 

tradição do rock e nega qualquer continuidade.” (CAIAFA, 1985, p. 74). 

O punk trouxe o “caos” musical, nas palavras de Johnny Rotten, vocalista da 

banda Sex Pistols: “Nós não estamos interessados em música. Estamos interessados em 

CAOS.” (BIVAR, 2001, p. 47). 

A definição de “caos” musical no surgimento do punk foi o retorno à 

estruturação musical básica do Rock’n’Roll contra a mercantilização do gênero por outras 

vertentes, o Rock Progressivo especificamente. Eliot Kidd, ex-vocalista do The Demons, 

banda de Glam Rock da cena pré-punk estadunidense afirma: 

 
O punk rock basicamente era apenas rock & roll. A gente não estava 
fazendo nada de novo em música. O que um monte de gente teria que 
entender é que nós todos estávamos fazendo o que tínhamos escutado no 
rádio enquanto estávamos crescendo: Buddy Holly, Everly Brothers, Little 
Richard e Chuck Berry. Portanto, não é que a música fosse nova, era uma 
volta às canções de três minutos. (McNEIL; McGAIN, 2009, p. 48). 

 

O retorno ao básico do Rock’n’Roll veio como uma resposta ao “não aceitar, e 

mesmo a criticar e desmascarar, ‘astros do rock’ e bandas que cobram grandes quantias para 

tocar ou por seus discos.” (O’HARA, 2005, p. 152). 

Se as composições musicais criadas por grupos de Rock Progressivo eram de 

sete, doze minutos – chegando a composições que ocupavam todo o lado de um disco em LP 

(Long Play) –, no punk foram transformadas entre um e três minutos. Esse encurtamento é o 

que Caiafa (1985, p. 92) define como “uma interrupção violenta, intempestiva, breve”, uma 
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velocidade denunciativa da produção de signos mercadológicos e descartáveis da cultura de 

massa na música. 

 

5.3.1 A irrupção do punk 

 

Há um debate historiográfico sobre o país “berço” do movimento punk. 

Algumas pesquisas afirmam serem nos Estados Unidos e outra como convencionalmente se 

estabeleceu, na Inglaterra. Há em comum o entendimento de que o início do movimento em 

ambos os países deu-se na década de 1970, apenas com uma diferenciação nos anos. 

Os autores L. McNeill e G. McGain (2009) defendem que o Punk Rock, como 

ficou conhecido inicialmente, teve seu alicerce nos Estados Unidos com as bandas MC5, 

Iggy Pop, The Stooges, New York Dolls dentre outras que influenciaram a banda The 

Ramones (tida como a primeira banda punk) e essa por sequência influenciaria o início das 

bandas inglesas Sex Pistols e The Clash. 

Por conseguinte, Bivar (2001) é categórico ao definir a banda Sex Pistols como a 

primeira de Punk Rock, mesmo ressaltando a ida de Malcolm McLaren – incentivador na 

formação da banda Sex Pistols – aos Estados Unidos, onde teve contato direto com o início 

da cena nesse país. 

Pouquíssimas obras em português conseguem explicar de maneira clara sobre o 

surgimento do punk. Podemos citar os três principais trabalhos lançados no Brasil: as duas 

citadas anteriormente e a obra escrita por Craig O’Hara (2005) sobre a cena punk nos 

Estados Unidos. As outras obras sobre punk fazem uma revisão bibliográfica sobre essas 

três, dentre outras. 

O’Hara (2005) tem uma posição mais clara sobre esse debate historiográfico, 

abrangendo a totalidade dessa situação em ambas as cenas: 

 
A data e o local de nascimento do movimento punk são discutíveis. Ou a 
cena de Nova York do final dos anos 60/início dos anos 70 ou os punks 
ingleses de 1975-76 podem receber as honras. Para nosso propósito, 
nenhum deles merece uma longa investigação, pois a política específica e a 
formação genuína do movimento só se deram no final dos anos 70. (ibid., 
p. 30-31). 

 

O autor ainda observa que, grande parte das obras sobre punk foram produzidas 

geralmente por autores desinformados, que “não faziam parte do movimento, mas eram 
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intérpretes de fora.” (ibid., p. 31). Trazemos algumas considerações nossas sobre o tema, e 

que coincidem com o posicionamento de O’Hara (2005), embora com algumas ressalvas: 

a) É necessário realizarmos algumas considerações à afirmação superficial de 

que as bandas The Ramones e/ou Sex Pistols foram as fundadoras do punk. 

Havia a formação de uma cena juvenil que já acumulava (O’HARA, 2005) 

experiências anteriores – o maio de 1968 na Europa, o movimento Hippie nos 

Estados Unidos, dentre outras experiências políticas, estéticas e musicais – 

sendo propícia a formação de um novo movimento crítico a essas 

experiências antecessoras, o que acabou originando-se na cena e 

posteriormente no movimento punk. 

b) Apesar das duas cenas serem “berços” do punk, estas mantinham suas 

distinções. A cena estadunidense composta por jovens de classe média, 

diferente da inglesa composta de maneira mista por jovens de classe média e 

proletarizados, ainda preservavam certas ligações com movimentos anteriores 

(movimento Hippie e o Glam Rock). Essa ligação foi um dos motivos de 

crítica de gerações posteriores do movimento punk13. 

c) Um comparativo entre o primeiro disco do The Ramones de 1976 

(autointitulado), e do Sex Pistols de 1977 (Never mind the bollocks), esclarece 

a diferenciação nas composições musicais e a presença de uma crítica política 

mais acentuada na banda Sex Pistols, além de uma sonoridade mais ríspida, 

ou seja, com composições curtas e com a utilização mais presente de efeitos 

distorcidos na guitarra elétrica, característica essa que predominou na 

sonoridade de vertentes punks posteriores. 

d) Efetivamente, o punk configura-se como um movimento no fim da década de 

1970 como afirma O’Hara (2005), no limiar das primeiras experiências 

neoliberais dos governos de Margareth Thatcher na Inglaterra, a partir de 

1979, e Ronald Reagan a partir de 1980 nos Estados Unidos (VIANA, 

2009c). O movimento nessa época também era presente em outros países de 

capitalismo avançado e alguns subordinados. 

                                                           
13 Em sua pesquisa sobre a cena punk do Rio de Janeiro, Caiafa (1985, p. 33) observou a rejeição e a crítica às 
primeiras bandas punks, por exemplo, o Sex Pistols e o Ramones: “Atualmente eles não são apreciados pelos 
punks, o som já é considerado ultrapassado, inclusive porque o visual guarda traços de hipismo: o cabelo 
comprido e emaranhado, calça jeans esfarrapada. [...] nenhuma dessas bandas é considerada punk pelos punks 
de agora. O som ainda é muito trabalhado, muito harmônico, os arranjos, complicados”. Isso em comparação 
ao que viria depois, a vertente hardcore de bandas como Exploited, Uk Subs, Terveet Kadet, dentre outras. 
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Ainda podemos observar que, mesmo ambas as cenas mantendo-se 

“vanguardistas” para um posterior movimento punk, a música, a política e a estética da cena 

Inglesa predominaram, como afirmamos anteriormente, em outras vertentes posteriores 

deste movimento. 

Por conseguinte, é ambíguo afirmar a banda Sex Pistols como “fundadora” do 

punk, ambíguo no seguinte sentido: a estética punk trazida por Malcolm McLaren, fundador 

do Sex Pistols, acabou disseminando nos jovens que formaram uma cena punk cada vez 

mais crescente. 

No outro sentido, e que não exclui a afirmação anterior, temos a descrição de 

uma cena narrada por Bivar (2001) que começara a se formar ligada às bandas e também 

independente destas, com a formação de fanzines – O Sniffin’ Glue (cheirando cola), de 

1976, foi o primeiro fanzine punk –, e de uma nova estética: 

 
Gangs, turmas e pequenas organizações juvenis dedicadas à movimentação 
punk surgem de toda Londres. Uma dessas organizações leva o nome de 
The Bromley Contingent – O Contingente de Bromley (um subúrbio de 
Londres). [...] Muito ativo, o Contingente de Bromley é, antes de mais 
nada, uma organização dedicada ao visual punk. Sempre que os Pistols, 
The Clash e outras bandas tocam, lá está o Contingente marcando forte 
presença. É do contingente que estão saindo as primeiras Cat-Women 
(mulheres gatos) – punkas com maquilagem carregada nos olhos, com 
desenho preto e grosso puxado para cima, nos cantos; garotas em 
minivestidos de malha de algodão; ou vestidas por apenas uma camisa de 
homem bem larga e gravata; cabelos quase raspados e descoloridos (ou 
coloridos por cores loucas: o rosa-choque, o verde-íris, o vermelho 
hemorragia, o azul-Capri, o azul-pavão, o roxo-batata). Ou o preto total e 
reluzente. Os rapazes do Contingente não ficam pra trás, na ousadia. 
Também usam maquilagem e tintura no cabelo; as roupas são peças 
compradas, a preço mais baixo que o da banana, nas vendas das manhãs de 
sábado nos fundos de paróquias. (BIVAR, 2001, p. 47-48). 

 

Nesse sentido, havia uma cena que ia além das bandas da época – Sex Pistols, 

The Clash, The Damned, dentre outras. Uma cena que começava a se constituir entre 

música, socialização, moda, política e que “que não podem ser moduladas ou acomodadas, 

[em] uma espécie de ‘semente dura’ intransgredível” (BOLLON, 1993, p. 71). 

Essa cena trazia consigo não só outra forma de consumo, mas também uma 

despreocupação com o modo de vida adulto, não se tratando de uma ambiguidade 

“paradoxal” como sugere Bollon (1993), mas uma contradição que os agrupamentos 

experimentam, podendo gerar ou não, uma consciência política autônoma. 
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A geração Punk 77, como ficou conhecida a cena punk disseminada a partir de 

1977 até o fim da mesma década, foi a primeira experiência do que posteriormente tornar-

se-ia o movimento punk. 

Essa cena predominou-se pela representação estética do punk, mas não só isso, 

também questionou as bases morais da sociedade inglesa. O Sex Pistols em sua composição 

God Save the Queen (Deus salve a rainha), “comemorando” o jubileu de Elizabeth II em 

1977, “saudava” a rainha e seu “regime fascista”, declarando que “não há futuro no sonho da 

Inglaterra” (tradução nossa). 

Numa conjuntura de crises econômicas e constantes ataques políticos, 

econômicos e sociais às parcelas mais empobrecidas da juventude e à classe trabalhadora, a 

resposta da cena punk inglesa foi o “no future!” (não há futuro!), interpretado erroneamente 

como “niilismo” ou uma “revolta adolescente sem objetivo”14.  

O “no future!” surge em um contexto histórico de crises econômicas, críticas ao 

conservadorismo cultural inglês e sob a disputa de dois poderes que não respondiam às 

bandeiras mais elementares da juventude. De um lado o capitalismo espoliando países 

subordinados, semeando ditaduras, guerras e retirando direitos históricos conquistados pelo 

movimento dos trabalhadores; do outro a burocracia stalinista que contaminava grande parte 

dos Partidos Comunistas, virando as costas para a classe que outrora defendia: os 

trabalhadores. 

É nesse contexto que surge na cena punk inglesa uma insatisfação com tudo que 

se mostrava como “alternativa”: “Os punks queriam mostrar seu repúdio a todas as formas 

de fascismo, racismo, sexismo e autoritarismo, com boicotes, passeatas e panfletagens.” 

(RODRIGUES, 2005, p. 10). 

A negação da sociedade conservadora inglesa, por exemplo, não partia apenas 

dessa cena juvenil, mas também dos trabalhadores que ainda enfrentavam a crise do regime 

de acumulação anterior: 

 
Uma grande crise econômica, impulsionada pela alta nos preços do 
petróleo, levou a “puritana” sociedade inglesa a questionar todas as formas 
de vida e sociedade. Foi nesse contexto que nasceu o punk, como uma 
resposta “niilista” contra tudo, contra a economia e a sociedade burguesa 
onde as pessoas não faziam nada além de sobreviver. (CARLOS; 
CARMEN, 2011, p. 11, tradução nossa). 

 

                                                           
14 A revista brasileira Veja, em sua matéria intitulada Rock Guerrilha: a crise inglesa cria sua batida própria 
enquadra a cena punk à uma “confusa simbologia [...] o único partido que tomam é do niilismo e do desencanto 
que parecem guiar os caminhos dos jovens ingleses” (30/09/1981, p. 140). 
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Com o fim do Sex Pistols em 1979 e as mudanças de influências musicais das 

bandas The Clash, The Damned, Generation X, as grandes corporações de comunicação 

alardearam que “o punk já estava morto [e] o resto do mundo já considerava o punk finito.” 

(BIVAR, 2001, p. 75). 

Esta afirmação das grandes corporações de comunicação ainda é reproduzida por 

pesquisas acadêmicas caudatárias desta visão simplista do punk. Negativamente, essa 

afirmação não só limita o movimento punk como também mascara a história numa lógica 

imobilista, ou seja, de fatos sem conexão e independente dos sujeitos. 

O movimento punk que se delineou no final da década de 1970 (O’HARA, 

2005), e tendo como experiência a cena Punk 77, foi uma ofensiva ao mercado com o “fim 

do punk”. Agora construída por jovens proletarizados, “o movimento tomou outro rumo, 

mais conscientizado e verdadeiramente ligado a uma faixa da juventude que continuou e 

continua rebelando-se” (BIVAR, 2001, p. 84-85). Das “entranhas” da contracultura punk 

surgiria o hardcore, agora, efetivamente, sem deuses, sem mestres. 

 

5.3.2 Hardcore: a politização da contracultura punk 

 
O hardcore não significou uma “renovação” do punk, mas a reafirmação deste 

enquanto resposta necessária (BIVAR, 2001) à mercantilização do Punk 77 e a nova 

configuração trazida com o neoliberalismo. Diferente do sentimento da cena anterior de que 

“não há futuro!”, a resposta do hardcore seria a de “protestar e sobreviver”15: 

 
O punk surge em um momento de crise questionando esse modo de vida 
levado pela própria sociedade. Podemos estabelecer um paralelo de 
evolução deste movimento: de um niilismo negativista e dadaísta, 
passando por um surrealismo mais construtivo a uma arte revolucionária 
construtiva. Acreditando no poder do próprio homem para mudança das 
situações. (CARLOS; CARMEN, 2011, p. 24, tradução nossa). 

 

Podemos definir o hardcore como uma ampliação da estética e da política punk: 

“em 81 se diria: é punk e é hard-core. Cada vez mais veloz no som e na intensidade.” 

(CAIAFA, 1985, p. 75). 

Estética no sentido da arte-denúncia para além da música e da performance 

corporal, utilizando-se de outras vias de confronto estético como os fanzines, pichações, 

dentre outros. Especificamente na música, temos a presença de composições minimalistas 

                                                           
15 Referência à música Protest and Survive da banda inglesa Discharge, presente no disco Hear nothing See 
nothing Say nothing (1982), uma das bandas precursoras do hardcore. 
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cada vez mais distantes da forma-padrão comerciável, ou seja, “o instrumento é rangido, o 

vocal é o grito, cada música são segundos. É não tocar, não cantar: antimúsica. Só o atrito.” 

(ibid., p. 124). 

A forma política seria a ampliação de modos de vida inconformistas: o 

vegetarianismo ou o incentivo à autogestão individual e coletiva com o Do it yourself! – 

D.I.Y. (faça você mesmo!), por exemplo, até a defesa de pautas de luta contra o machismo, 

racismo, homofobia e a aproximação com movimentos classistas autogestionários. Com o 

hardcore, a luta por uma consciência contra o conformismo ficou mais presente no punk: 

 
Os punks questionam o conformismo não apenas por parecerem e soarem 
diferentes (o que tem importância discutível), mas para colocar em xeque 
os modos de pensar predominantes. O conformista não se questiona sobre 
aspectos como trabalho, raça, sexo e sobre si mesmo porque suas ideias são 
determinadas por aqueles que o cercam. Já o não-conformista não se apoia 
nos outros para determinar sua própria realidade. (O’HARA, 2005, p. 34). 

 

Segundo Damasceno (2011), na década de 1980 houve um processo de 

“amadurecimento” político e a delineação do punk em movimento: 

 
Durante toda década de 80 o movimento punk amadureceu, de forma 
paulatina, uma ideia de si próprio, uma identidade, a partir de uma 
concepção de movimento de um conjunto de ações que lhe deram 
sustentação e de uma ideia, que aos poucos se tornou sua força motriz: o 
anarquismo. É neste período que o que era som, música e festa, aos poucos 
se tornou movimento propriamente dito, fundindo em si suas noções de 
político, do social, de arte e de cultura, em uma única ideia, matizada pelo 
conceito do próprio movimento. Esta “ideia-ação-movimento” se tornou 
central em suas atuações individuais, coletivas, artísticas, e, sobretudo, 
políticas. (DAMASCENO, 2011, p. 191). 

 
O hardcore trouxe uma composição social de jovens proletarizados, diferente da 

cena Punk 77, afirmando o punk enquanto “um movimento a nível de rua, baseado na 

verdadeira energia do rock” (BIVAR, 2001, p. 85) e delineando um movimento 

underground (às margens das grandes produções culturais) por vários países de capitalismo 

avançado e subordinado. O movimento punk do Brasil, no início da década de 1980, 

identificou-se com essas características. 

O problema da opressão, repressão e até da exploração, já que muito desses 

jovens eram obrigados necessariamente a trabalhar antes da maior idade, era uma realidade 

comum. Nesse sentido, o inconformismo permanecia em comum. 
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Cada país possuía sua cena16 musical própria: no Reino Unido com as bandas 

Exploited, Discharge, Crass, Doom, Varukers, GBH, Disorder; nos Estados Unidos com 

Black Flag, Seven Seconds, Circle Jerks, Minor Threat; na Finlândia com o Terveet Kädet, 

Rattus, Kaaos, Lämä, Riistetyt; no Brasil com o Ratos de Porão, Olho Seco, Ulster, Brigada 

do Ódio, Armagedom, Atack Epiléptico, Câmbio Negro17: 

 
O segundo aparecimento do punk foi a explosão de centenas de bandas em 
todo o mundo. 1981. As bandas fazem um som mais rápido ainda que o 
punk, as músicas duram segundos. Cada vez mais hard. Esses punks já são 
contra aquele primeiro som que se fazia em 77, considerando-o antigo e já 
superado. O hard-core enxugou o rock de qualquer harmonia, tirou toda a 
música. (CAIAFA, 1985, p. 76). 

 

O número de fanzines também se multiplicou, sendo responsáveis por um 

intercâmbio permanente entre bandas, fanzines, distros18 e coletivos punks: “os fanzines são 

os principais responsáveis pela formação de uma ‘cultura punk’, que no decorrer dos anos 

80 e 90 marcaria e transformaria profundamente [o] movimento.” (SOUSA, 2002, p. 92). 

Essa crescente produção de fanzines é resultado de uma diferenciação do movimento punk 

em relação a outros movimentos: o punk dissolveu a produção de si em cada indivíduo 

pertencente a este movimento. 

É interessante também destacarmos que o hardcore foi “berço” para formação 

de outras vertentes estético-políticas: Grindcore, Raw Punk, Straight Edge, Noisecore e o 

anarcopunk19 que, tem como característica, a “adoção cada vez mais clara do ideário 

filosófico-social anarquista” através de formações pedagógicas libertárias tendo como 

“referenciais para este movimento [...] Francisco Ferrer e Guardya, Ricardo Mella, Tolstoy, 

etc.” (OLIVEIRA, 2008, p. 42). O anarcopunk ainda é a resposta atual no movimento punk: 

 
O anarcopunk é produtivo, ativo, a [vertente] punk que mais se movimenta 
e produz: desde fanzines e grupos a coletivos, ocupações ou manifestações. 
É [a vertente] punk lutando para uma mudança social, contra a tendência 
autodestrutiva, violenta, difundida nos anos 80 e final dos anos 70. 
(CARLOS; CARMEN, 2011, p. 17, tradução nossa). 

 

                                                           
16 Entendendo cena como uma característica própria de cada local, mas inserida em um movimento geral. 
17 Evidente que as cenas citadas não se limitavam apenas a estas bandas. O hardcore propiciou também cenas 
em países como Suécia, Alemanha, Japão, Argentina e outros países. 
18 Gravadoras independentes de pequeno porte organizadas por punks. Responsáveis pela distribuição de 
materiais: fanzines, LPs, CDs, fitas cassetes, DVDs, dentre outros. 
19 A origem do anarcopunk no final da década 1970 está associada às bandas Crass, Conflict, dentre outras. No 
Brasil, esta vertente punk teve início no final da década de 1980 (OLIVEIRA, 2008). 
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O anarcopunk e outras vertentes punks como o Straigth Edge e o Raw Punk 

aproximaram este movimento com modos de vida alternativos e bandeiras de luta política. 

Nesse entremeio, o combate às opressões, antimercantilização da arte, vegetarianismo, 

dentre outras, aos poucos se fizeram presentes neste movimento. Discutiremos 

particularmente algumas destas: 

Antimercantilização da arte: a luta contra a mercantilização do movimento 

punk se disseminou através de vários posicionamentos: a iconoclastia como crítica à 

fabricação de ídolos mercadológicos no Rock: “os punks não se consideram filiados a 

nenhuma tendência, não reconhecem nenhum ancestral.” (CAIAFA, 1985, p. 34). 

O “faça você mesmo!” como incentivo à autonomia individual/coletiva, 

formando um movimento em que todos (que se disponham) podem produzir algo para 

construção do movimento: “Os grupos de punk rock ‘incitavam outras pessoas a montarem 

seus próprios grupos – tentavam romper as barreiras tradicionais astro/público. Qualquer um 

podia ser o ‘astro’ ou ninguém podia’.” (O’HARA, 2005, p. 152). 

A autonomia na produção de fanzines (impresso e atualmente também virtuais), 

bandas, distros, coletivos e demais formas artísticas que traduzem a contracultura punk e 

constroem neste movimento uma característica coletiva frente ao individualismo. 

Outro posicionamento contra a mercantilização do movimento trata-se do No 

profit (Sem lucro), a defesa de que a arte não é um negócio, incentivando a produção de 

materiais sem custo ou com o custo mínimo de produção, de modo que seja repassado ao 

máximo de pessoas no movimento e fora deste. O No profit também traz o boicote a bandas 

punks consideradas “For fun”, ou seja, apenas para “diversão”, sem um conteúdo crítico, 

“bandas vinculadas à indústria cultural que executam músicas rotuladas de ‘punk – rock’ e 

‘Hard-Core’.” (OLIVEIRA, 2008, p. 91). 

Em relação ao No profit, Carlos e Carmen (2011, p. 15-16) questionam, de 

maneira perspicaz, a concepção de falsa-liberdade proposta por grupos musicais como 

Offspring20, que acredita que as bandas punks devem ser “livres”, inclusive, se desejarem, 

estar ou não dentro do mercado das grandes produções. Os autores questionam: “Mas, ao 

afirmar o sistema, o enriquecendo, isso que vocês e todo mundo fazem, não é seguir os jogos 

do mercado?” (tradução nossa). 

A Antimúsica é outro posicionamento de diferenciação às demais vertentes 

musicais pertencentes ou não ao Rock’n’roll. A produção musical com recursos mínimos 

                                                           
20 Grupo musical de punk rock formado em 1984. Com nove álbuns de estúdio, teve a maioria lançados por 
uma grande gravadora, o que acarretou diversas críticas por parte do movimento punk. 
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traz uma posição contrária a fetichização desta (CARLOS; CARMEN, 2011), produzindo 

uma arte com propósito de utilização e conscientização. 

Combate às opressões: a luta contra as opressões no movimento punk está 

intimamente ligada à luta contra o machismo. Por conseguinte, também existem outras 

representações de mesma importância no movimento: androginia, significando a libertação 

sexual, a luta contra o racismo e homofobia. 

Essas representações geralmente são levadas por coletivos e/ou vertentes que 

discutem esses posicionamentos específicos dentro do movimento punk. Podemos citar a 

vertente Queercore, que inicialmente abrangia pautas gays e atualmente a LGBT e as Riot 

Girls, preocupadas com a libertação da mulher: 

 
A luta feminista no contexto libertário, ganha uma característica que traz 
mais embasamento ao feminismo: o feminismo libertário defende que não 
basta as mulheres alcançarem os mesmos direitos que os homens dentro 
desse sistema, pois os direitos conquistados dentro da sociedade capitalista 
acaba sendo privilégio de algumas e assim continuará a existir exploração 
de umxs por outrxs, o que inclui a exploração de mulheres e homens. 
(MAO PUNK, 2010, s/n). 

 

Já o Queercore, inicialmente conhecido como Homocore, surgiu de punks 

também ligados ao movimento gay (posteriormente LGBT): “O Queercore é filho do punk, 

um braço do estilo que resolveu caminhar pelas ruas gays da música. Protesta, grita, é 

pesado e, muitas vezes, sujo como punk, mas gay em suas letras e atitudes.” (SOARES, 

2007, s/n). Apesar dessa vertente ter surgido na década de 1980 com fanzines, coletivos e 

bandas como Fifth Column, Pansy Division, dentre outras, ainda se encontra marginalizada 

no movimento punk, sendo mais aceita dentro do anarcopunk. 

A luta contra as opressões de raça e gênero dentro do movimento punk também 

existem, mas, no nosso entender, ainda se encontram de maneira prematura; podemos 

destacar três problemas: primeiro, as contradições de outros grupos do movimento em não 

aceitarem tais discussões; segundo, os grupos responsáveis muitas vezes trazem discussões 

limitadas e sem uma abrangência com o modo de produção atual e; por último, a 

impossibilidade de um diálogo geral, tendo em vista a abrangência musical, estético e 

política do punk, trata-se de um movimento constituído por vários grupos e indivíduos de 

objetivos muitas vezes distintos. 

Libertação animal: a luta pela libertação animal é antiga no movimento punk, 

apesar de também ser marginalizada em poucos grupos ou de maneira individual. 

Possivelmente, a banda anarcopunk inglesa Crass tenha sido a primeira a tratar sobre esse 
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tema (BIVAR, 2001). As atividades são construídas com atos de panfletagem e boicote 

contra as multinacionais do ramo alimentício: 

 
Segundo alguns punks, “o consumo de carne contribui e agrava o problema 
da fome, matando 60 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo. 
[...]”. Nesse ponto, devemos mencionar a luta contra as multinacionais 
produtoras de carne como McDonalds, Burger King, etc... consideradas por 
muitos como responsáveis pelo desmatamento de florestas tropicais. 
(CARLOS; CARMEN, 2011, p. 30, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, a proposta de vegetarianismo como modo de vida coletivo é 

bastante propagada por grupos específicos que repassam a ideia da libertação animal dentro 

do movimento punk. Segundo O’Hara (2005, p. 133), os punks afirmam “que o sofrimento 

das criaturas é o argumento fundamental contra o seu uso e o motivo para o reconhecimento 

de direitos legítimos”. 

Outras discussões: a luta antimanicomial; o cosmopolitismo em negação ao 

nacionalismo; o combate às drogas21; o incentivo à utilização de transportes coletivos ou 

menos poluentes, bicicleta, por exemplo, como crítica ao “progresso” versus extinção dos 

recursos naturais, dentre outros. 

Podemos também destacar as ocupações (Squats) de espaços urbanos não 

utilizados por parte de grupos punks, sendo essas ocupações mais presentes em grandes 

centos urbanos. Squat22 significa a “ocupação de uma propriedade privada inutilizada com o 

intuito de se criar centros comunitários e culturais para a sociedade” (MAO PUNK, 2010, 

s/n). Dessa forma, 

 
Os squats são de extrema importância para o movimento libertário, já que é 
um ataque direto à propriedade privada, transformando um imóvel 
particular abandonado em um centro cultural coletivizado para o povo. É 
como pegar de volta o que nos pertence: o direito ao acesso à cultura, a 
partilha de conhecimentos e meios de produção, a quebra da lógica capital, 
a derrubada de um símbolo de desigualdade social. (ibid., s/n). 

 

Também destacamos a reação do movimento punk à exploração do trabalho no 

capitalismo: “O trabalho no sistema capitalista é rejeitado pelos punks. Sua recusa é 

                                                           
21 É presente a experiência com drogas no movimento, ao mesmo tempo também é combatida por grupos 
punks que denunciam o uso desta como característica de “falsos punks” (OLIVEIRA, 2006, p. 79). O termo 
“falso punk” está ligado diretamente a indivíduos dentro do movimento ligados ainda ao Punk 77, também 
chamados por outros punks de “punks caverna”. Indivíduos preocupados com o “superficial” do movimento, a 
estética corporal por exemplo. Por conseguinte, Oliveira (2006) considera que mesmo “rechaçados” pelos ditos 
“verdadeiros punks”, as posições dos “falsos punks” também fazem parte deste movimento. 
22 A historiadora Ivone Gallo (2005) discute uma rica experiência de Squat em Campinas/SP no ano de 2001 no 
qual um grupo de anarcopunks uniu-se a famílias sem teto que ocuparam um local. 
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motivada pela atual natureza do trabalho assalariado: o trabalho como moeda sem a qual é 

impossível viver” (CARLOS; CARMEN, 2011, p. 41, tradução nossa). Contudo, é 

necessário avaliarmos que em alguns casos essa reação faz-se, contraditoriamente, contra o 

próprio trabalho em sua totalidade. 

 O antimilitarismo e o combate ao fascismo também fazem parte do movimento. 

Possivelmente o antimilitarismo seja um posicionamento unânime, por motivos históricos: o 

aparato militar coercitivo, a serviço do Estado, sempre coibiu e reprimiu não só esse 

movimento, mas também setores empobrecidos da juventude e obviamente, movimentos dos 

trabalhadores. Um segundo fator é o serviço militar obrigatório, que se figura em uma 

coibição aos movimentos/grupos culturais de experimentarem outros modos de vida 

alternativos. 

O combate ao fascismo, que passou a ser parte do movimento através de grupos 

anarcopunks, acontece muitas vezes com o uso da violência (CARLOS; CARMEN, 2011) 

com movimentos que se identificam com ideologias fascistas, como os White Power (Poder 

Branco, skinheads racistas) e os Carecas do Brasil (skinheads nacionalistas)23. 

Ressaltamos ainda que, as bandeiras de luta política aqui expostas, 

desenvolvidas no processo de luta e resistência cotidiana, estão presentes em maior ou 

menor grau de consciência política em cada indivíduo, agrupamento ou vertente do 

movimento punk. Nesse sentido, cabe uma análise concisa e que observe o processo de 

desenvolvimento desigual desse movimento. 

 

5.4 “Qual a sua tribo?”: considerações sobre a ideologia do tribalismo 
 

Cotidianamente, grandes corporações do setor de moda tentam moldar um 

“estilo de vida” para a sociedade, a juventude também é “alvo” desse “bombardeamento” 

ideológico através da tribalização. As propagandas veiculadas na grande mídia 

frequentemente se resumem a: “Qual a sua tribo? Temos todos os estilos!”24.
 

No mercado, a identificação com uma tribo geralmente submete-se ao consumo 

da mercadoria, ou seja, o ser torna-se o ter, o fetichismo das relações, um problema levado a 

                                                           
23 É necessário um esclarecimento: os Carecas do Brasil constituem um movimento fascista na medida em que 
defendem posicionamentos historicamente reacionários: a defesa da família patriarcal, a homofobia, o 
ufanismo, além do culto à violência. Por conseguinte, possuem sua diferenciação com os White Power, que 
além desses pontos defendem a higienização racial. Um estudo mais detalhado sobre os skinheads pode revelar 
que se trata de uma subcultura formada por grupos que se identificam com correntes políticas diversas: 
anarquismo, socialismo, fascismo, nazismo e os autoconsiderados “apolíticos”. Para uma discussão mais 
aprofundada, ver o estudo pioneiro de Márcia R. da Costa (1993). 
24 Diálogo em referência à propaganda de uma grande empresa do setor de moda. 
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cabo posteriormente por Adorno (1971). Não é à toa que alguns agrupamentos culturais 

juvenis, que são denominados pelas grandes corporações midiáticas e por setores 

acadêmicos de tribos, rechaçam tal alcunha. 

Neste tópico, realizaremos algumas considerações sobre a ideologia do 

tribalismo do sociólogo Michel Maffesoli em sua obra O tempo das tribos. Este debate, por 

nós entendido como necessário, tem o intuito de investigar não só as divergências entre o 

conceito de movimento punk e o tribalismo, mas também de revelar a essência imediatista 

desta ideologia. 

A definição de tribo urbana é anterior a este autor, ligamos a definição com a 

Escola de Birmingham, embora a discussão seja ainda mais antiga. Por conseguinte, 

entendemos que Maffesoli (1998) retomou a discussão sobre as tribos urbanas inserindo-a 

em uma nova problemática, o contexto da “pós-modernidade”. 

Metodologicamente, dividimos este ponto em duas discussões: a) a referência de 

tribos urbanas/tribalismo em Maffesoli (1998) e a aproximação com o movimento punk feita 

pelo autor, e; b) nossas considerações sobre as colocações do autor, observando o equívoco 

no diálogo entre tribalismo e o movimento punk e o que há na essência desta ideologia. 

Inicialmente ressaltamos que, este ponto dedica-se especificamente à obra O 

tempo das tribos. Há outras obras do mesmo autor que também abordam a metáfora do 

tribalismo, e que também utilizaremos superficialmente, no entanto, acreditamos que essa 

obra consiga abarcar as principais noções. Outra observação relevante é de que este ponto 

trata-se de uma discussão ainda inicial, inacabada, tendo por intuito, esperamos, uma 

reflexão crítica e debates posteriores. 

 

5.4.1 As tribos urbanas segundo Michel Maffesoli 

 
Michel Maffesoli, notório sociólogo francês, teve suas primeiras obras 

publicadas a partir da segunda metade da década de 1970, conseguindo no Brasil uma 

relevante influência no meio acadêmico, “na medida em que tem ministrado cursos com 

certa regularidade em algumas faculdades e tem uma série de livros traduzidos para o 

português brasileiro.” (SILVA; GUARESCHI; WENDT, 2010, p. 440). 

Para nortearmos a metáfora do tribalismo, faz-se necessário entendermos que 

Maffesoli (1998, p. 17) a entrelaça em uma estrutura complexa e orgânica, compreendida 

pelo autor como a pós-modernidade, substituta do “social racionalizado [segundo ele, a 

modernidade] por uma socialidade com dominante empática”. 
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O que era característico da modernidade, segundo o autor, por uma estrutura 

mecânica com organização econômico-política, composta por grupos contratuais formados 

por indivíduos (que exerciam uma função, ou seja, relações “fechadas”), agora estaria 

deslocado para uma complexidade em que as organizações se dissolveriam em massas, 

compostas por tribos, formadas e constantemente dissolvidas de maneira afetual. 

Nessa nova organização “complexa” e fragmentada estaria o tribalismo, 

caracterizado pela “fluidez, pelos ajuntamentos pontuais e pela dispersão” (ibid., p. 107). A 

“tribalização” do mundo seria a característica peculiar de organização (ou nonsense) que o 

autor dá à pós-modernidade. 

A metáfora do tribalismo em Maffesoli, diferente do conceito clássico que 

possuía uma estabilidade induzida, possui um aspecto “‘coesivo!’ da partilha sentimental de 

valores, de lugares ou de ideais que estão, ao mesmo tempo, absolutamente circunscritos 

(localismo) e que são encontrados, sob diversas modulações, em numerosas experiências 

sociais.” (ibid., p. 28). 

Esse localismo, segundo o autor, marca o fim das referências – um projeto de 

transformação social, ou estruturas ideológicas, por exemplo: 

 
As ideologias assumem uma outra figura. Neste caso, a de pequenas 
narrações específicas, próprias, naturalmente, das tribos que as sustentam. 
As “grandes narrativas de referência” particularizam-se, incarnam-se, 
limitam-se à dimensão de um determinado território. Daí as práticas 
juvenis da linguagem, o regresso dos dialectos locais, a recrudescência de 
diversos sincretismos filosóficos ou religiosos. (id., 2011, p. 22). 

 

Trata-se de uma ascensão do aqui, do agora, do presentismo, referência utilizada 

pelo autor. Uma ligação com a proximidade, “coisas essas, quotidianas, concretas, que 

combinam, num paradoxo que não é apenas aparente, o material e o espiritual de um povo.” 

(ibid., p. 22). Nesse novo ambiente, tendo como “palco” as “megalópoles contemporâneas” 

(id., 1998, p. 126) estariam as tribos urbanas. 

Podemos elencar quatro noções gerais dadas por Maffesoli (1998) às tribos 

urbanas: relações fluidas; proxemia; informalidade e o presentismo, essas que logicamente 

se relacionam dentro e entre as tribos. 

Relações fluidas: as tribos urbanas da “contemporaneidade” narrada por 

Maffesoli (ibid., p. 35) vivenciam uma fluidez: “redes de amizade, que não têm outra 

finalidade senão reunir-se sem objetivo”, e não por uma “formalidade”, entendida pelo 
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autor, nas relações da modernidade. Dessa forma, essa fluidez vai pelo caminho contrario da 

finalidade. 

Proxemia: trata-se da percepção imediata, referências próximas que aproximam 

as pessoas em uma ou várias tribos. Esse sentimento da proxemia “representa o destino 

comum. É o que permite estabelecer um laço estreito entre a matriz ou aura estética e a 

experiência ética” (ibid., p. 22). 

Informalidade: outra característica de importância para as tribos seria a “aura” 

da informalidade, o que também já definimos na fluidez, ou seja, o “reunir-se” sem objetivo 

prévio. O estar-junto “à toa” constituem esses microgrupos, diferente, segundo Maffesoli 

(1998) das relações formais em que se organizavam os indivíduos – deixando claro que para 

o autor o indivíduo cabe à modernidade, enquanto que para a pós-modernidade seriam as 

pessoas, ou “personas”. 

Presentismo: a vivência do aqui, o hedonismo, tem uma importante referência 

nas tribos urbanas: 

 
Podemos mesmo dizer que, o aspecto efêmero dessas tribos e o trágico que 
lhe é próprio, acentuam, deliberadamente, o exercício dos rituais. Com 
efeito, estes através de seu aspecto repetitivo e da atenção que concedem 
ao minúsculo, atenuam a angústia do “presenteísmo”. Ao mesmo tempo, 
como o projeto, o futuro, o ideal, já não servem mais de cimento para a 
sociedade, o ritual, confirmando o sentimento de pertença, pode representar 
esse papel e, assim, permitir que os grupos existam. (ibid., p. 196). 

 

É importante ressaltarmos novamente que, apesar de elencarmos essas 

referências de maneira particular, elas dialogam entre si. Após esse quadro geral, do qual o 

autor desenvolveu ao longo de sua pesquisa, o mesmo descreve algumas tribos que 

incorporam essa nova referência, entre elas os punks: 

 
Podemos notar que esses exemplos não espantam mais, já fazem parte da 
paisagem urbana. As diversas aparências “punk”, “kiki”, “paninari”, que 
exprimem muito bem a uniformidade e a conformidade dos grupos são 
como outras tantas pontuações do espetáculo permanente que as 
megalópoles contemporâneas oferecem (ibid., p. 16). 

 

Ao longo de sua produção teórica o autor engloba outras tribos: jornalistas, 

publicitários, pessoas ligadas ao setor da moda, dentre outras. Esses caracterizariam as 

tribos, a metáfora de organização da “nossa” época, o “espírito do nosso tempo”. 

Para justificar esse novo referencial que seria o tribalismo da pós-modernidade, 

ou como o próprio Maffesoli (1998) afirma, o retorno do “arcaísmo”, a “irrupção 
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dionisíaca”, o mesmo compõe a metáfora das tribos urbanas que explicamos anteriormente. 

Essas tribos, que não são constituídas apenas por jovens, e diferentes de uma organização 

fechada (que o autor toma como exemplo as organizações políticas), tratam-se de 

agrupamentos “cujas práticas fundamentais são, à primeira vista, o simples ficar à toa, a 

errância pelas ruas, enfim, uma aparente ausência completa de objetivos” (OLIVEIRA, 

2008, p. 34). 

Os punks, ao longo da pesquisa efetuada por Maffesoli (1998), serviram como 

exemplificação dessa metáfora, referência para a “agora” socialidade: 

 
Os matizes da vestimenta, os cabelos multicoloridos e outras manifestações 
punk, servem de cimento. A teatralidade instaura e reafirma a comunidade. 
O culto do corpo, os jogos da aparência, só valem porque se inscrevem 
numa cena ampla onde cada um é, ao mesmo tempo, ator e espectador. 
(ibid., p. 108). 

 

O autor ainda faz referência ao “no future!” (da geração Punk 77) para criar o 

“cimento” da socialidade: “O ‘no future’, slogan das gerações mais jovens ecoa, embora 

com menos exuberância, no conjunto da sociedade” (ibid., p. 88). Dessa forma, as tribos 

urbanas, o tribalismo, trata-se de uma nova referência na organização social, agora 

socialidade. 

Por conseguinte, ainda não respondemos do que se trata essa socialidade, esse 

tribalismo e do comprometimento metodológico de Maffesoli aplicando essas concepções 

em um contexto histórico de reestruturação do capitalismo na década 1970 com a ascensão 

do neoliberalismo e os resultados disso nos agrupamentos juvenis. 

Na visão de Maffesoli, qual seria a posição dos sujeitos históricos, dos 

movimentos ou tribos sobre essas mudanças? Apontaremos adiante. 

 

5.4.2 A quem serve a ideologia do tribalismo? 

 
A “tribalização” do mundo com a “saturação” do político, a mudança de valores, 

o fracasso do mito progressista, o “ressurgimento do qualitativo, à importância conferida ao 

hedonismo” (MAFFESOLI, 1998, p. 47) são referências que norteiam a obra do sociólogo 

Michel Maffesoli que discutimos anteriormente. Contudo, a nosso ver, essa metáfora 

encobre um conjunto de processos históricos ocorridos no final da década de 1960 

perdurando em toda a década de 1970. 
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O que Maffesoli (1998) descreve superficialmente por “saturação” na verdade 

tratou-se da reestruturação, após sucessivas crises, na esfera produtiva do capitalismo no 

final da década de 1960 e ao longo da década de 1970 (VIANA, 2009c), o que acarretou em 

novas medidas políticas que dinamizassem a própria estrutura deste. Políticas essas que 

atacaram primeiramente os setores da esfera produtiva, o proletariado, e setores 

empobrecidos da juventude, pessoas sem acesso a direitos básicos, grupos minoritários e 

movimentos dos trabalhadores. 

Na esfera produtiva, essa nova dinâmica do capitalismo “flexibilizou”25 o 

método de organização do trabalho, fragmentou os setores de produção, extinguindo assim 

“a existência de uma classe operária reunida fisicamente, concentrada num determinado 

ponto: a fábrica” (CABRAL, 2005, p. 30), local historicamente favorável à organização da 

classe trabalhadora. 

Do ponto de vista ideológico, de braços dados com o financiamento de 

multinacionais, os grandes meios de comunicação e a própria academia que vivenciavam a 

ascensão do pós-estruturalismo (ou a pós-modernidade), criaram novas formas de adequação 

ao modus operandi: 

 
Em todos os países avançados, patrões, altos funcionários internacionais, 
intelectuais de projeção nos media e jornalistas do top, estão de acordo em 
falar uma estranha novilíngua cujo vocabulário, aparentemente sem 
origem, circula por todas as bocas: “globalização”, “flexibilidade”, 
“governabilidade” e “empregabilidade”, “underclass” e “exclusão”, “nova 
economia” e “tolerância zero”, “comunitarismo”, “multiculturalismo” e os 
seus primos “pós-modernos”, “etnicidade”, “minoridade”, “identidade”, 
“fragmentação”, etc. (BOURDIEU; WACQUANT, 2004, p. 1). 

 

Do ponto de vista das políticas sociais empregadas no Estado de bem-estar 

social, retrocederam grande parte das conquistas dos movimentos: direitos trabalhistas e 

políticas públicas sociais, atacando também os jovens pobres, sem esperanças de emprego, 

ainda vinculados a uma família também em situação de desemprego e sofrendo diretamente 

com a privatização e desmonte de setores como a educação e saúde, o corte de investimentos 

em cultura e lazer e, como particularidade dos governos neoliberais, a acentuação de um 

corpo militar cada vez mais repressivo (VIANA, 2009c). 

                                                           
25 “Flexibilizou” do ponto de vista do próprio capitalismo, aos trabalhadores sobraram rotinas de trabalho 
exaustivas; rotativas (termo mais apropriado), ou seja, solicita-se o contingente de trabalho somente quando há 
uma requisição do mercado, estes recebendo unicamente por esse momento; com o controle de “qualidade” e 
com perda de direitos trabalhistas historicamente conquistados: estabilidade empregatícia e o direito a 
benefícios como planos de saúde, vale transporte, vale refeição, dentre outros. Para uma discussão mais 
aprofundada, ver Viana (2009c). 
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É nessa conjuntura histórica que se delineia um movimento punk politizado: 

bandas como Exploited, Discharge, GBH, Doom, Black Flag; a multiplicação de fanzines e; 

a vertente anarcopunk surgindo através da banda Crass. Martin Roper, vocalista da banda de 

hardcore inglesa Anti-Pasti descreve o cenário: 

 
Os tumultos e as agitações apenas indicam o desespero dessa juventude. E 
o que é que eles fazem, os dirigentes do Sistema? Colocam dinheiro em 
empregos e indústrias, fazendo gerar mais empregos? Não. Eles seguem a 
velha tradição do sistema, que é empurrar os jovens ao serviço militar, 
dando a eles um pouco de ‘disciplina’, lembrando-os da verdade histórica 
de que as guerras nascem das crises. (BIVAR, 2001, p. 88). 

 

Além do desemprego e da violência contra os jovens dos subúrbios, a guerra 

também era tema “do dia” no movimento punk, seja nas Malvinas ou no Líbano (ambas em 

1982): “O grupo Discharge acha que a guerra é a pior coisa que pode acontecer a uma 

nação. ‘Quem começa a guerra – diz um membro da banda – são pessoas que não terão que 

matar e, portanto, também não morrerão’. ” (ibid., p. 88). 

Bivar (2001), compreendendo a reafirmação do movimento punk enquanto 

necessário a essa época, define esse importante momento de politização e resistência a um 

conjunto de políticas que estavam se delineando. 

Por conseguinte, Maffesoli (1998) com a metáfora do tribalismo vai na 

contramão desses processos de resistência que descrevemos. O autor até acredita em uma 

“potência” nas “tribos”, mas exclui todo o processo de representações, resistência e uma 

possível tomada de consciência, enquadrando a “resistência” através das astúcias 

subterrâneas: “a forma, o gestual, o falso brilho, a aparência não são aspectos secundários e 

residuais da sociedade, são de fato a expressão da potência social que se esgota no 

aparecer.” (MAFFESOLI, 1984, p. 150). 

Compreendemos que, o tribalismo proposto por Maffesoli em sua instigante 

retórica poética tem um “quê” a mais, e que deve ser observado: a “sensação de que os 

modos de vida não mudarão, de que não têm de mudar, onde a ausência de concorrência, 

que é seu corolário, fortifica a aceitação do trágico” (ibid., p. 24), “trágico” esse encarado 

pelo autor com uma valoração positiva. 

O que existe na obra de Maffesoli (1998, p. 42) é um “princípio de alonomia que 

se apoia no ajustamento, na acomodação, na articulação orgânica com a alteridade social e 

natural”, apagando a historicidade dos sujeitos, ou, de maneira assertiva, apagando o próprio 

sujeito: 
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Inexiste a ideia de um sujeito consciente e livre para realizar escolhas, em 
Maffesoli. A singularidade do sujeito, de autonomia, é substrato da ideia de 
identidade, conceito pertencente à Modernidade. De tal modo, na Pós-
Modernidade, o que surge é um princípio de alonomia [...] ou seja, as 
massas se dividem em tribos, estas são formadas por pessoas que se juntam 
por uma ética da estética e vivenciam a emoção compartilhada. O que 
move massas, tribos e pessoas não é algo consciente, são os materiais do 
inconsciente coletivo que se tornam parcialmente conscientes. (SILVA; 
GUARESCHI; WENDT, 2010, p. 450). 

 

A pós-modernidade, o momento histórico que Maffesoli defende, configura-se 

no autor como a aceitação do aqui, do agora, o que “resta” às “personas” (não sujeitos) seria 

aproveitar os momentos em sua intensidade. Mas que “personas” seriam essas? 

Segundo o autor, as “personas” não teriam uma identidade como “tinha”, por 

exemplo, o movimento operário26 na modernidade, e sim estariam em um “constante 

movimento de vaivém” (1998, p. 140), podendo adequar-se, pela forma de máscaras, ao 

grande “teatro da vida”. As “personas” então significam a apatia às diversas instâncias 

sociais que se relacionam entre os indivíduos: 

 
Maffesoli, assim como muitos daqueles que enfatizam a potência da 
espontaneidade de indivíduos e tribos, em contrapartida a esta ênfase, vem 
reificar, tornar estranho e externo aos indivíduos e seus grupos de 
identidade, os processos históricos e as estruturas socioeconômicas e 
políticas. E mais, tais processos e estruturas parecem simplesmente impor-
se aos indivíduos, tendo um desenvolvimento imponderável ao qual 
simplesmente devemos nos adaptar e aproveitar alguns poucos espaços não 
preenchidos para constituir tribos afetivas e identitárias. Se Maffesoli fala 
da massificação, mais recentemente a preferência é ressaltar a 
complexificação e a mutação constante da sociedade, economia e 
tecnologia, as quais vêm exigir dos indivíduos, tão somente, adaptação 
permanente e fixação no tempo presente. Em resposta, nunca em oposição, 
indivíduos e pequenos grupos estariam criando e recriando identidades, as 
quais fornecem pequenos portos seguros para o eu diante de um mundo em 
intensa volatibilidade. (GROPPO, 2011, p. 17). 

 

Em sua pesquisa na obra O tempo das tribos, que o autor não esclarece os 

procedimentos efetuados27, a inclusão do movimento punk como “referência” dessas 

                                                           
26 Um equívoco mecanicista bastante comum. A classe trabalhadora se movimenta a um objetivo através da 
formação de uma consciência de classe e não unicamente por uma identidade – conceito monológico. Nesse 
sentido, há situações históricas de dispersão e de movimentação. Vale ressaltar que essa consciência “não é a 
consciência psicológica de cada proletário [indivíduo] ou a consciência psicológica de massa do seu conjunto, 
mas o sentido, que se tornou consciente, da situação histórica da classe.” (LUKÁCS, 2012, p. 179). 
27 Ao longo de sua produção teórica, Maffesoli esclarece seu método, o formismo: “o formismo não é, de modo 
algum, judicativo. Cada uma das configurações estudadas é tomada em si mesma, pelo que é. [...] A forma é 
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mudanças nos parece em certo âmbito ideológica, tendo em vista que a relação com as 

instâncias sociais são reificadas na metáfora do tribalismo, e insuficiente, ao não 

compreender particularidades no modo de vivência do movimento. Dessa segunda 

afirmação, apresentamos dois pontos: 

O primeiro seria o sentimento do estar-junto enquanto um bastar-se em si, “um 

estado para o qual tende-se a caminhar de modo quase irresistível” (OLIVEIRA, 2008, p. 

37). Essa referência em Maffesoli, que compreende um tempo de negação aos objetivos de 

longo-prazo, o descrédito a organizações políticas, nos parece presente no punk embora 

interpretada pelo autor de maneira insuficiente. 

É adequado qualificar uma “aura” hedonista e de informalidade dentro do 

movimento punk, que não se organiza da mesma forma que um movimento de classe, muito 

menos com características conhecidas em movimentos sociais, por exemplo. Contudo, é 

incompleta ao enquadrar-se unicamente nesse elemento de atuação. Propomos dois 

momentos convergentes, e não apenas um como proposto em Maffesoli (1998), que 

conseguem abarcar a atuação do movimento punk: 

O informal: o vai-e-vem pela noite nas partes centrais ou nas periferias do 

espaço urbano, os festivais, a música for fun, as bebidas, o lúdico, andar de skate ou 

bicicleta, a conversa jogada fora, a formação e a dispersão, enfim, momentos também 

constitutivos no cotidiano deste movimento. 

Por outro lado, e relacionando-se de modo heterogêneo, o político: a negação do 

modo de vida adulto (a política, a família, o trabalho e demais obrigações) e a busca por 

modos de vida (semi) autônomos: a utilização do corpo, “alfinetes e correntes, com um 

visual que fugia aos padrões de todo tipo de modismo e consumismo.” (RODRIGUES, 

2005, p. 10), a música curta, barulhenta e denunciativa, o incentivo à autonomia 

individual/coletiva com o “faça você mesmo!” até a própria organização de coletivos, squats 

até grupos para ação e defesa de pautas políticas que, necessariamente não passam por 

partidos políticos. 

Outra afirmação, insuficiente, seria o “vaivém constante” (MAFFESOLI, 1998, 

p. 8) entre as tribos. O autor não se refere apenas às tribos juvenis, mas a um corpo social. 

Contudo, em certos agrupamentos juvenis e no caso do punk, e de vertentes dentro deste, 

existem formas de convivência fechadas em relação a outros grupos/movimentos juvenis e 

até à própria estrutura social. 

                                                                                                                                                                                   

apenas uma tipificação elaborada a partir de dados observáveis, feitos à base de descrições, sem que se trate de 
suspeitar, criticar o que é observado ou descrito.” (MAFFESOLI, 1996, p. 143). 
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O “pertencer” a um grupo exige uma série de identificações individuais que se 

compatibilizem com as desse grupo, fechado em relação a outros por alguns fatores: o 

sectarismo como resposta à tentativa de mercantilização pode ser um ponto a se considerar. 

Coletivos, bandas, fanzines, indivíduos dispersos que constituem o movimento punk 

acabaram se “fechando” com a finalidade de contrapor e evitar a mercantilização de suas 

produções simbólicas: 

 
O risco de transformação do estilo em moda passa a ser uma das grandes 
preocupações de tais grupos: como evitar a mudança do seu estilo em 
modismo e, portanto, a diluição de seu propósito expressivo? [...] esses 
grupos juvenis estão permanentemente sob o perigo de se verem 
novamente apropriados pela indústria cultural e padronizados, devolvidos à 
normalidade como produtos da moda e tendo assim seus significados 
originais diluídos e esvaziados. (ABRAMO, 1994, p. 90). 

 

Há também vertentes e coletivos punks que, por possuírem identificações com 

correntes políticas, não se relacionam com outras, gerando uma série de atritos muitas vezes 

com a utilização da violência. Anarcopunks frequentemente entram em conflito com 

Skinheads fascistas ou até com outras vertentes que também se identificam com o 

movimento punk28. Ou seja, não há uma coesão, muito menos uma facilidade no trânsito 

entre algumas “tribos” juvenis. 

Nesse sentido, entendemos que o enquadramento de “tribo urbana” a 

determinados agrupamentos juvenis pode vir a ser limitado porque, ao não compreender as 

diversas instâncias que compõem a vida social, pode não compreender como esses 

agrupamentos ou movimentos relacionam-se e formulam seus posicionamentos às situações. 

Respostas essas que podem ser conservadoras, de resistência ou apáticas. 

Segundo Magnani (1992, p. 48), há uma ambiguidade no termo “tribos urbanas”. 

O autor alerta que “quando se fala em ‘tribos urbanas’ é preciso não esquecer que na 

realidade está-se usando uma metáfora, não uma categoria”, esclarecendo que a metáfora: 

 
Traz consigo a denotação e todas as conotações distintas de seu uso inicial 
[...] o significado original é aplicado a um novo campo. A vantagem que 
oferece é poder delimitar um problema para o qual ainda nao se tem um 
enquadramento. [...] Não deixa de ser sintomático o fato de se tomar 
emprestado um termo usual no estudo das sociedades de pequena escala 
para descrever fenômenos que ocorrem em sociedades contemporâneas 

                                                           
28 Os grandes meios de comunicação, na tentativa de moldar uma identidade monológica aos agrupamentos 
juvenis, aproveitam a oportunidade para noticiar: Ataque de punks a skinhead foi briga de gangue, diz polícia 
(matéria de 23 out. 2007 no Folha de São Paulo); Skinhead acusado de obrigar jovens a pular de trem deve se 
apresentar à polícia (matéria de 09 dez. 2013 na Revista Época), dentre outras matérias. 
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altamente urbanizadas e densamente povoadas. O recurso parece 
deslocado, mas é exatamente isso que se quer com o uso das metáforas: um 
de seus efeitos é projetar luz de forma contrastante sobre aquilo que se 
pretende explicar. (ibid., p. 49). 

 

Magnani (1992, p. 51) organiza três elementos presentes na metáfora das “tribos 

urbanas”: o intenso agrupamento; o “primitivismo” como forma de diferenciação e a 

alternância de papeis entre as tribos, ou seja, o “vaivém constante” discutido anteriormente. 

Tendo unicamente esses três grandes elementos, o autor mostra que em “uma análise das 

utilizações mais frequentes da expressão 'tribos urbanas' mostra que na maioria dos casos 

não se vai além do nível da metáfora.”. Dessa forma, conclui-se que: 

 
Esse termo – a menos que empregado após um trabalho prévio com o 
propósito de definir seu sentido e alcance – não é adequado para designar, 
de forma unívoca e consistente, nenhum grupo ou comportamento no 
contexto das práticas urbanas. Pode constituir um ponto de partida, mas 
não um instrumento capaz de descrever, classificar e explicar as realidades 
que comumente abrange. (MAGNANI, 1992, p. 51). 

 

Indo além, percebe-se que a particularidade do tribalismo e do método de 

Maffesoli (1998, p. i) é a contemplação do imediato: “em vez de dominar o mundo, em vez 

de querer transformá-lo ou mudá-lo – três atitudes prometeanas – nós nos dedicamos a nos 

unirmos a ele através da ‘contemplação’”. O método neopositivista maffesoliano prende-se 

ao aqui e dessa forma, não compreende os processos de mudanças em diversas instâncias 

sociais: 

 
Substantivamente, o que está em causa é o largo espectro de posturas 
positivistas e neopositivistas, fundamentadas na recepção da objetividade 
imediata dos processos e fenômenos sociais como sendo a sua realidade 
estrutural. [...] O tratamento positivista e neopositivista da cotidianidade 
consagra a sua imediaticidade como instância de verificabilidade e controle 
das formulações abstratas (quando não se reduz a prova destas a equações 
semânticas) identificando na objetividade dada imediatamente (a 
pseudoconcreticidade, como a batizou Kosik) a concreção da realidade. 
(PAULO NETTO; CARVALHO, 2012, p. 72-73). 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a metáfora do tribalismo é inofensiva ao 

não perceber o processo de avanços e os retrocessos de consciência política no movimento 

punk e em outros agrupamentos em seu movimento real. Vale lembrar que essa não é a 

intenção na obra de Maffesoli, que, enquanto produto de ascensão da ideologia pós-

estruturalista, posiciona-se em sua tendência mais conservadora e apologética do presente, 

ou seja, do capitalismo contemporâneo (VIANA, 2009c). 
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Não é de interesse de Maffesoli a mudança do que aqui está. O tribalismo que 

nega a atuação de sujeitos, transformando-os em massas apáticas, configura-se como 

ideologia, e na medida desta, contradições como “a ‘exclusão social’ é o inexplicável e o 

indesejável. Nada mais do que isso. A descrição é, portanto, suficiente.” (ibid., p. 261). 

Maffesoli (1998) encobre, por exemplo, todo o processo de acentuação da 

exploração e empobrecimento trazidos com a globalização, o aumento da violência: “A 

partir dos anos 60 a violência aponta para uma tendência cada vez mais preocupante, seja 

nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina ou nos grandes centros: a dimensão 

urbana.” (COSTA; PIMENTA, 2006, p. 73). 

E ao negar a problemática das classes sociais nesse atual momento do 

capitalismo, encobre que os alvos da violência são quase sempre jovens, pobres, negros, 

homossexuais e grupos minoritários, “as maiores vítimas das violências e homicídios não 

são os ricos. Mas os pobres e as pessoas desprotegidas de qualquer benefício de seguridade 

social” (ibid., p. 78). Nesse sentido, como os agrupamentos juvenis relacionam-se com esse 

dado real? Ou, sendo mais assertivo, numa sociedade de classes com interesses antagônicos 

e a dominação de uma classe sobre a outra, a quem interessa a aceitação e a contemplação 

do presente?  

Utilizamos uma reprodução (MAFFESOLI, 1984, p. 145) do poeta alemão 

Rainer M. Rilke que apreende a essência da ideologia maffesoliana: “Se tua existência 

cotidiana te parece pobre, não culpes a ela, mas a ti mesmo. Percebe que não és poeta o 

suficiente para dela extrair riquezas, pois aos olhos do criador não existe pobreza, não existe 

lugar pobre e sem atração”. 
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CAPÍTULO III 
O COTIDIANO EM PAUTA NOS FANZINES PUNKS 

 

Os primeiros anos da década de 1980 caracterizaram-se, segundo Costa (1993), 

pela formação do movimento punk: a música, os fanzines, texto-manifestos distribuídos em 

flyers, lojas e distros independentes articuladas pelos próprios punks, os agrupamentos mais 

intensos e organizados, a produção dos primeiros festivais, primeiras demo-tapes, discos 

oficiais em LPs. 

Ao mesmo tempo, revistas de música como a Pop, Música, Somtrês, jornais 

como a Folha de São Paulo ou a revista Veja29, traziam um sentido discursivo do punk 

ligado à moda ou a violência, ao publicar matérias com imagens de sangue ou modelos que 

desfilavam nas passarelas com a dita, na época, “tendência punk”. 

Bandas punks surgindo nas periferias e as tretas (brigas) dos agrupamentos, 

formados por jovens de bairros diferentes, eram parte das primeiras experiências deste 

movimento. Antônio Carlos30, editor do fanzine punk Anti-sistema (com apenas duas 

edições publicadas em 1984), descreve as relações de violência nos primeiros anos da cena 

punk em São Paulo: 

 
Em 1978 a escola que eu estudava em São Mateus (Zona Leste) tinha uma 
gangue, os punkides [...] no bairro onde eu morava já existiam gangues que 
eram os “laranjas”, os “carniças” e os punkides [...] Eu acabei estudando 
em uma escola majoritariamente de punkides. Na época eu tinha uma série 
de problemas em casa, com a religião católica, e eu encontrei pessoas que 
tinham os mesmos problemas que eu, e que estavam a fim de “resolver” da 
sua forma, eles estavam radicalizando, indo para o confronto e para mim 
isto foi superimportante. Existiam outros grupos e não dava para ficar 
sozinho [...], e na periferia, se você não bate, você apanha [...], você tem 
que procurar “se agrupar”. (COSTA, 1993, p. 51-52). 

 

Os últimos anos da década de 1970 e início de 80 foram marcados pela violência 

entre punks de diversos bairros da cidade de São Paulo e punks das cidades metropolitanas 

que formavam o ABC paulista. A violência interna na cena foi se apaziguando aos poucos 

por meio da conscientização por parte de bandas e fanzines que começavam a surgir. 

Segundo Costa (1993, p. 74), os punks, já no início da década de 1980, demonstravam a 

                                                           
29 Há uma pesquisa nossa que trabalha o enquadramento noticioso sobre o movimento punk na revista Veja, 
entre os anos de 1977 a 2001, intitulado: Adoração ao “lixo e o podre”: conceituações sobre o movimento 
punk na revista Veja. Disponível na Revista Temática (online). João Pessoa, n. 9, ano VIII, set. 2012. 
30 Atualmente Antônio Carlos é historiador e pedagogo. Pesquisou em 1993 os primeiros fanzines punks 
brasileiros (1982-84) que gerou uma monografia no mesmo ano. Em 2006 esta pesquisa transformou-se na 
obra Os fanzines contam uma história sobre punks, pioneira na pesquisa específica sobre o tema no Brasil. 
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“preocupação em construir um movimento punk, lutavam para afastar a anarquia tanto de 

sua conotação de destruição, de caos, quanto de bagunça, de desordem, e para afirmá-la 

como forma de construção de uma nova sociedade”. 

Em suas letras, os punks tratavam da conjuntura de um país de capitalismo 

subordinado, de terceiro mundo, que pagava com moeda cara todas as transformações e 

crises econômicas de países de capitalismo avançado, sejam os da Europa, ou os Estados 

Unidos. 

Viana (2009c, p. 257) traz três elementos importantes para compreendermos a 

dependência econômica do Brasil: o primeiro problema é histórico e diz respeito à 

concentração fundiária em poucas mãos e a concentração nos grandes centros urbanos sob 

condições miseráveis; o segundo trata-se do processo de industrialização tardia dos países de 

capitalismo subordinado, fazendo com que estes entrem no mercado de forma desvantajosa, 

e; o terceiro trata-se do imperialismo e “o processo de transferência de mais-valor dos países 

subordinados para os países imperialistas, tornando a acumulação de capital nos primeiros, 

bastante débil”. 

Os punks tratavam de temas presentes no cotidiano deste movimento juvenil, 

esquecidos pelas políticas públicas de um país de capitalismo subordinado: violência, fome, 

desemprego, repressão policial, corrupção, exclusão na mobilidade urbana, exploração, 

moradias precárias, a indústria da seca nas regiões interioranas, a falta de investimento em 

educação, moradia, saúde e lazer. 

Entre todos esses fatores, é bom destacar que o Brasil encontrava-se em uma 

conjuntura de uma ditadura civil-militar, de intensa repressão à juventude, aos pobres e aos 

movimentos operários e sociais. No inicio da década de 1980 veio o Partido dos 

Trabalhadores (PT), e “apesar da postura anárquica, a maioria era simpatizante do PT, na 

época” (CARMO, 2001, p. 147). Os punks tocavam em espaços do PT e, em algumas 

situações da época, uma parcela dos punks apoiou as candidaturas deste partido. 

O início da década de 1980 também trouxe a organização dos primeiros festivais 

punks. Podemos destacar o festival “O começo do fim do mundo”, organizado nos dias 27 e 

28 de novembro de 1982, no SESC Pompeia, com o intuito de mostrar a cultura punk e unir 

a cena de São Paulo e do ABC. Com isso, o festival foi composto por bandas de ambas às 

regiões, no total de vinte bandas: Dose Brutal, Psykóze, Ulster, Cólera, Neuróticos, M-19, 

Inocentes, Juízo Final, Fogo Cruzado, Desertores, que tocaram no primeiro dia, e 

Suburbanos, Passeatas, Decadência Social, Olho Seco, Extermínio, Ratos de Porão, Hino 

Mortal, Estado de Coma, Lixomania e Negligentes, que tocaram no último dia. 
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Ainda em 1982 sairia o primeiro registro em LP de bandas punks brasileiras, 

intitulado de “Grito Suburbano”, lançado de maneira independente com o próprio custeio 

das bandas e trazendo o primeiro registro do Olho Seco, Inocentes e Cólera. A qualidade era 

precária, mesmo assim a cena punk aprendeu a conviver com poucos recursos e a 

transformá-los em algo significativo. Betinho, baterista da banda Ratos de Porão em seus 

primeiros anos de atividade, elucida um pouco desta precariedade: 

 
A bateria minha era de lata de lixo que nós roubávamos nessas ruas aqui 
[indicando o local]. Lixo cheio, nós saíamos correndo, é aquela lata que 
nós vamos pegar. Pegava em dois com lixo, com tudo, jogava dentro do 
riozinho, dai montava o tom-tom [peça da bateria], a bateria de lixo. 
(RICK, 2008, cap. 1). 

 

Ainda em 1982 sairia o compacto “Violência e sobrevivência” da banda 

Lixomania, com seis faixas musicais. Podemos ainda destacar a coletânea “SUB”, também 

lançada de maneira independente em 1983, trazendo gravações de quatro bandas: Cólera, 

Ratos de Porão, Psykóze e Fogo Cruzado. Formava-se um movimento com cenas 

autônomas: “Essas bandas não recebiam atenção das gravadoras, dos meios de comunicação 

ou dos salões de dança. Assim, tiveram que montar um circuito próprio nos precários salões, 

a preços baixos e divulgação através dos fanzines” (CARMO, 2001, p. 147). Os primeiros 

fanzines também foram responsáveis não só pela divulgação de festivais, mas de registros 

em discos, demo-tapes, coletivos e outros fanzines. 

Nesse contexto, semearam-se diferentes cenas punks por várias capitais do 

Brasil, com suas bandas, fanzines, locais de som, enfim, sua cena independente. Do Sudeste 

podemos destacar as do Rio de Janeiro, com bandas como o Coquetel Molotov, Descarga, 

Desordem Suburbana, Desordeiros (CAIAFA, 1985); Belo Horizonte com o Atack 

Epilético, Offensor, Militofobia; no interior do estado de Minas Gerais tinha a cena punk de 

Juiz de Fora com o Força Desarmada, I.D.R., fanzines importantes como o Aos Berros31, A 

Beira do Kaos, A Prensa. 

Destacamos também a cena punk do Distrito Federal com as bandas BSB-H, 

Detrito Federal, Stuhlzapfchen Von “N”; Porto Alegre com o Subsídio, Arame Farado, Os 

Replicantes, que conseguiu ter seu registro lançado em LP ainda na década de oitenta na 

coletânea “Rock de Garagem”; também destacamos Londrina, no Paraná, onde “tudo indica 

que os/as primeiros/as punks vistos circulando por essa cidade do norte do Paraná, de terra 

                                                           
31 Em 2011 foi lançado o documentário Aos berros: movimento punk em Juiz de Fora, dirigido por Davi 
Ferreira, e que conta um pouco da cena punk de Juiz de Fora/MG. 
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vermelha e crescimento urbano intenso, apareceram no ano de 1984” (TURRA NETO, 

2004, p. 76). Da cidade de Belém, na região Norte, destacamos a banda Delinquentes, ainda 

na ativa. 

No Nordeste, o movimento punk configurou-se desde o início da década de 

1980. A cena punk no Recife, que tinha bandas como Câmbio Negro, Devotos do Ódio, 

Realidade Encoberta, fanzines como o SOSPunk (com primeira edição em 1983), Recifezes 

dentre outros, é um exemplo: 

 
A cena recifense surgiu pouquíssimo depois da cena de São Paulo, no 
comecinho dos anos 80. Aqui, enquanto região economicamente menos 
desenvolvida que SP, acabou vendo o surgimento de uma cena bem menor, 
com alguns indivíduos levando a cultura punk adiante. O acesso a materiais 
e informação ainda era mais restrito e lento que o que já se via em São 
Paulo. Mas no meio dos anos 80 havia já uma cena punk predominante 
aqui, com bandas, zines e vários indivíduos vivendo isso pelas ruas daqui! 
(MAIA, 2007, p. 2). 

 

Em Salvador podemos citar as bandas Jesus Bastards, Homicídio Cultural32, o 

fanzine ESpunk editado por Lili, com divulgação por outras regiões. Em 1985 surgiria em 

Natal a banda Ódio Radical Sociedade Anônima, mais conhecida como O.R.$.A., e a 

Devastação (SOPA D’OSSO, 2013). Podemos ainda destacar o Discarga Violenta, que além 

de demo-tapes, participou de diversas coletâneas em LP e CD, lançou compacto, o 

“Cosmopolita” e o “Dada”, e o LP coletânea “Sem paz, sem descanso”. 

No Maranhão, segundo Jamys (2007), na década de 1980 já existia o Movimento 

de Protestos Suburbanos (MPS). Podemos também citar a banda Estrago, surgida já no final 

da década e os fanzines Sociedade dos Mutilados e Grito Punk. O Karne Krua de Sergipe é 

a banda mais antiga de punk na região Nordeste ainda em atividade ininterrupta, com vários 

registros em demo-tapes, CDs e LP. Desta cidade também podemos citar a banda Logorréia, 

Sublevação, o fanzine Buracaju. 

Da Paraíba destacamos as bandas de João Pessoa33 Desordem Armada, 

Desunidos, Restos Mortais e, de Campina Grande, a C.U.S.P.E., banda ainda na ativa. 

Nascimento (2007) aponta o surgimento em 1988 do primeiro grupo anarcopunk em João 

Pessoa, o Grupo de Ação Libertária (GAL). 

                                                           
32 No relançamento em CD da coletânea “Ataque sonoro”, originalmente lançada em 1985 no formato LP, há o 
registro de duas faixas-sonoras da banda Homicídio Cultural: “repressão sexual” e “violência urbana”. 
33 Há um documentário sobre a cena punk e Heavy Metal na cidade João Pessoa intitulado “Tão sentindo um 
cheiro de queimado?”, lançado em 1991 e dirigido por Bertrand Lira e Everaldo Pontes. 
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A proximidade entre algumas capitais da região Nordeste propiciou o 

surgimento de eventos, gigs e debates em comum. Ainda segundo Nascimento (2007, p. 2), 

teve-se a ideia comum de “criar uma organização coordenadora dos grupos anarquistas do 

norte e nordeste para ações convergentes. Assim surgiu o MANN, Movimento Anarquista 

do Norte e Nordeste”. Segundo o autor, houve quatro encontros do MANN, em João Pessoa 

(1989), Aracaju (1990), Natal (1991) e Belém (1992). 

Do Nordeste, possivelmente a cena punk mais antiga, ou uma das, tenha sido a 

de Fortaleza. Segundo Damasceno (2011, p. 91), o aparecimento do punk nesta cidade, 

como manifestação, se deu ainda no final dos anos 1970, início dos anos 80. As diversas 

atividades que se formavam “plasmaram a atuação das bandas, a musicalidade era o ‘locus’ 

de construção artística de suas visões de mundo. Era onde se construía, sob forma de 

discurso e arte, sua forma de pensar a vida”. Muitas bandas fizeram parte desta história, 

podemos destacar: Ramortes, Repressão X, Zueira, Resistência Desarmada, Grillu’s Sub, 

Estado Mórbido, Estado Indigente, Estética Suicida e a Rejeitados. 

Ainda na década de 1980 foi registrado algumas cenas (com mais de três horas 

de duração) sobre o movimento punk de Fortaleza, que faria parte de um documentário que 

nunca chegou a ser oficialmente lançado, dirigido por Alexandre Veras. O registro traz 

entrevistas com punks conhecidos da época como Dedé Podre, Flor Punk, Bicudo, dentre 

outros, além de festivais com as bandas da cidade. 

Dos festivais importantes, podemos destacar o “Nordeste em Caos”, organizado 

em Fortaleza em 1987 e que contou com as bandas Repressão X, Resistência Desarmada, 

Estado Mórbido, Xerox Sub e Decapitação, do Ceará, Jesus Bastards, da Bahia, Moral 

Violenta e Prisão Perpétua, de Pernambuco (DAMASCENO, 2011). 

O “Nordeste em Caos” ainda teve sete edições, a última edição (de 1995) com 

apresentação de bandas, discussões, debates, performances e teatro: “O objetivo inicial do 

Nordeste em Caos era aglutinar as bandas e discutir os assuntos pertinentes ao movimento” 

(ibid., p. 113). 

Em uma entrevista ao jornal Microfonia de João Pessoa, Haroldo (ou “Sopa 

d’Osso”), punk conhecido da cena natalense, questionado sobre se o movimento punk não 

surgisse em São Paulo, afirma que certamente surgiria em Fortaleza, ou que poderia surgir 

em qualquer outra cidade. Ou seja, já haviam condições dadas de uma rebeldia juvenil e um 

terreno propício para a formação de um movimento, “com essas condições que eram: curtir 

rock’n’roll, ter uma rebeldia contida, uma vontade de querer romper com os padrões e 

assumir uma identidade como indivíduo” (SOPA D’OSSO, 2013, p. 1). 
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É correto afirmar a cena punk de São Paulo como a mais antiga, os primeiros 

anos da década de 1980 já trouxeram os primeiros fanzines, registros em LP, dentre outros 

fatores. Da mesma forma, é importante avaliar que houve cenas punks em várias cidades do 

Brasil que também permearam no limiar da década de oitenta. 

As dificuldades em se pesquisar essas cenas distantes dos grandes polos urbanos 

é ainda maior, muitas se encontram em seus primeiros passos com arquivos dispersos. Nesse 

sentido, cabe uma atenção redobrada do pesquisador: “todos os esforços de compreensão e 

de atuação do trabalho do pesquisador. Na perspectiva de anotar essas características, de 

percebê-las, de inseri-las em seus contextos” (DAMASCENO, 2011, p. 14). 

O fanzine é um elemento, dentre outros pertencentes ao punk que traz a 

construção do cotidiano deste movimento, e enquanto pertencente a este, traz uma escrita de 

si. Teremos alguns passos antes da realização da análise: as características do corpus (os 

fanzines punks). 

 

6.1 Características dos fanzines punks 

 

As características a seguir foram percebidas pela observação dos 66 fanzines que 

constituem o corpus, amparando-se também em outras experiências de fanzines punks. 

Organização: não existe uma preocupação de seguir a estética do jornal ou 

revista – alternativo ou não. Primeiro pela própria despreocupação, e também, muitas vezes, 

pela inexperiência. Trazemos um exemplo: “Eu não sei como se escreve um editorial, na 

verdade não sei nem o que é isso, mas um sujeito me disse que isso é importante. Factor-

zero é uma idéia meia boba mas que pode dar certo”. 

O trecho destacado encontra-se no “editorial” do fanzine Factor-Zero, de 

número zero (1981). É um exemplo que pode sinalizar a colocação acima. No processo de 

organização do corpus, observou-se a ausência de discriminação do ano exato de publicação, 

muitos foram identificados somente pela observação minuciosa do conteúdo que indicava 

algumas pistas, já outros (18,1% do corpus), não foram possíveis ser identificados além da 

década. 

Diferente dos jornais ou revistas que se organizam em editorias, os fanzines 

punks não possuem essa característica discriminada. Por conseguinte, há a repetição, não em 

sua totalidade, de alguns gêneros: releases (reprodução de biografias de bandas); resenhas 

(comentários sobre lançamento de discos, demo-tapes, bandas e gigs) e entrevistas. Há 
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também a presença de textos (de cunho político ou não) que, pela sua variação na forma e no 

conteúdo, não é possível de se englobar em um único gênero. 

Expediente: a discriminação do número da edição é mais constante, embora, em 

alguns casos, não exista, mesmo que por um percentual mínimo. A localização também é um 

problema encontrado, não há discriminação em 6,1% dos fanzines. Também não há, mesmo 

que em baixo percentual, a discriminação exata do editor responsável – ou do corpo 

editorial. 

Composição: podemos também observar, percentualmente, que os fanzines 

analisados são eminentemente coletivos, 78,7% do corpus. É importante destacar que esses 

colaboradores não são fixos, na medida em que nem a produção de um fanzine é fixa, mas 

sim inconstante (MAGALHÃES, 1993). Existem fanzines com apenas uma edição e outros 

que, apesar de possuírem outras edições, são aperiódicos. 

Estética: há uma unanimidade na utilização de imagens nos fanzines punks, 

aliás, essa é uma das características desse gênero. Os fanzines punks trouxeram, com a 

relação entre imagem e texto, a estética de recorte e colagem (a bricolagem) 

“desorganizada”. Alguns com uma estética de influência dadaísta (CARLOS; CARMEN, 

2011), outros por despretensão ou influência de outros fanzines. O certo é que essa estética 

“desorganizada” é a característica dos fanzines punks. Estética essa, hoje, reproduzida na 

diagramação de revistas de grande circulação – revistas culturais por exemplo. 

Impressão: há o predomínio de fanzines fotocopiados. Podemos destacar dois 

problemas presentes na qualidade dos fanzines fotocopiados: pouca pigmentação, o que 

dificulta a leitura dos textos, que por vezes ficam apagados; ou muita pigmentação, o que 

dificulta a visualização das imagens, que ficam escuras. Por estarmos trabalhando com 

documentos de décadas passadas, é comum a presença de páginas apagadas. 

Reprodução: outro fator também comum aos fanzines punks é a limitação de 

reproduções. É comum a reprodução de vinte, cinquenta ou cem cópias, não muito mais que 

isso: “A circulação do fanzine não ultrapassa os limites do grupo, afora um ou outro amigo e 

os punks de outros lugares do mundo para quem se enviam esses fanzines em troca de outros 

no lugar” (CAIAFA, 1985, p. 27). Também é corriqueiro o fanzineiro não cobrar pela 

distribuição, o que pode resultar no baixo financiamento para a reprodução da presente ou de 

uma futura edição. 

Divulgação: a divulgação dos fanzines é feita através de flyers (panfletos), os 

quais ou são divulgados nas páginas de outros fanzines, sem haver a compra do espaço, ou 
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via carta. Os fanzines punks foram efetivamente responsáveis por uma rede de divulgação de 

bandas, coletivos, grupos e da política entre várias cenas espalhadas por países. 

Essas observações gerais são necessárias para entendermos as limitações 

objetivas e subjetivas. Objetivamente, poderíamos ressaltar a inexistência de arquivos 

públicos – fanzinotecas. Um problema discutido na metodologia e que pode-se refletir na 

composição de um corpus. 

Há uma limitação onde o pesquisador tem acesso unicamente ao seu arquivo 

pessoal. Nesse sentido, trabalha-se com um corpus muito disperso. A ausência de edições 

sequenciais e a diferenciação quantitativa de fanzines por região são fatores que também 

podem vir a prejudicar o processo de pesquisa. 

As transformações no decorrer das décadas serão percebidas e problematizadas 

na análise. A partir dela poderemos realizar considerações importantes sobre a problemática 

da construção cotidiana do movimento nos fanzines punks analisados. 

 

6.2 Análise 

 
Inicialmente, convém destacar os critérios utilizados para a escolha da 

amostragem – 15 fanzines, cinco por década. Após observarmos a diversidade de assuntos 

que compõem o corpus, escolhemos três categorias que englobassem todos ou a totalidade 

da temática presente nos fanzines, são essas: a) Música (releases, entrevistas e resenhas de 

bandas e/ou seus registros); b) Atividades (depoimentos ou texto-manifestos sobre encontros 

punks) e; c) Política (textos que elucidem as bandeiras de luta política do movimento: 

anarquismo, antimercantilização, dentre outros). 

Percentualmente, a composição temática (tab. 2) dividiu-se da seguinte maneira: 

 

Tabela 2: temas por década 
 1980 1990 2000 

Música 49,6% 29,1% 14,8% 
Atividades 27,6% 24% 34,2% 
Política 22,8% 46,9% 51% 

 

Tendo como referência esta divisão, escolhemos os fanzines que respeitassem 

em seu conteúdo geral os resultados obtidos por década. Na medida em que houve mais do 

que cinco fanzines por década que em seu conteúdo representavam estas características, 

escolhemos os fanzines tendo como referencial a composição espacial. Nesse sentido, a 

amostragem contém fanzines de quatro regiões: Sudeste, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. 
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Os fanzines escolhidos, por década, foram: 1980: Factor-Zero (n. 1, 1982), SP 

Punk (n. 2, 1983), 1999 (n. 5, 1983), Caos Punk (n. 2, 1986) e o Buracaju (n. 10, 1990); 

1990: Sociedade dos Mutilados (n. 2, 1991), Antes que Seja Tarde (n. 1, 1993), Pandora (n. 

3, 1993), Agonia Revoltante (n. 18, 1995) e o Frutos da Miséria (n. 1, 1996) e; 2000: 

Tijolada Conscio (n. 1, 2001), C.A.M.P. (n. 1, 2009), RäwPunk Sub (n. 2, 2008), Cultura de 

Rua (n. 1, 200_) e o Estado de Kaos (n. 1, 200_). 

Para a análise dos sentidos discursivos contidos nos fanzines, trazemos o recurso 

da Sequência Discursiva (SD), entendida como tipos textuais compostos por elementos 

como “tempo, modo e aspecto verbal, pessoa do discurso em referência, unidades sintática e 

semântica predominantes” (BACK, 2006, p. 1). 

Um elemento das SD presente nos fanzines são os relatos. Permeados pelo 

passado/presente, contam “fatos que se sucederam em determinado tempo e local, 

envolvendo-o ou que dizem respeito a pessoas de sua convivência” (ibid., p. 2). Para melhor 

identificação, as SD serão numeradas (SD1, 2, 3...) e em fragmentos discursivos de um 

mesmo texto, utilizaremos a referência SD1a, SD1b, 2a, 2b, etc. 

É perceptível como as temáticas (tab. 2) foram incorporadas e/ou reduzidas no 

decorrer das três décadas. Essa variação é parte das metamorfoses e amadurecimento no 

movimento punk brasileiro. Com a contextualização e a análise dos sentidos discursivos, 

essas transformações ficarão mais evidentes. 

 

6.2.1 Os primeiros percalços do movimento punk na década de 1980 

 
Os primeiros fanzines punks já são parte de certa maturação da cena, de 

transformação desta em movimento. Esses fanzines não apenas coincidiram com o fim das 

“gangues” compostas por punks, que existiam desde o final da década de 1970, mas também 

tiveram parte na conscientização para o fim destas. 

Podemos destacar na década de oitenta dois momentos divisores que iremos 

investigar. Uma primeira fase com o início dos fanzines, o surgimento da vertente hardcore 

no Brasil, a disputa discursiva “sobre” o punk (da grande imprensa) e “do” punk (os 

fanzines), as relações de violência no movimento e as primeiras experiências de 

aproximação com o anarquismo. Já o segundo momento, ainda na década de oitenta, mostra 

certa maturação do movimento, fruto das experiências no início da década e a inserção de 

bandeiras de luta política (libertação animal, antimercantilização, combate ao fascismo). 
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Tendo isso como referência, consequentemente dividimos a análise em dois 

momentos, três fanzines lançados na primeira metade da década, e dois na segunda metade. 

Os primeiros três fanzines são: Factor-Zero, SP Punk e o 1999. Como referência, 

utilizaremos as abreviações FZ (para Factor-Zero), SPP (SP Punk), e 99 (1999). 

O Factor-Zero (n. 1, 1982, fotocopiado, 16 págs.), foi um dos primeiros fanzines 

punks no Brasil – junto com o Exterminação, editado pelo Wlade da banda Ulster. Editado 

pelo David “Strongos”, que na época era guitarrista da banda punk Anarcoólatras, teve sua 

primeira edição (de número zero) ainda em 1981, tendo outras duas edições no ano 

seguinte34. 

O SP Punk (n. 2, 1983, fotocopiado, 20 págs.), era editado pelo Callegari, na 

época guitarrista da banda punk Inocentes, já tendo passagem por outras bandas como a 

pioneira Condutores de Cadáveres. O SP Punk era muito divulgado na época, não só na 

cena de São Paulo, mas em outras que se formavam na região Sudeste e Nordeste. Não 

sabemos ao certo quantas edições o fanzine teve, mas acreditamos que foram unicamente 

duas, estas presentes em nosso arquivo. 

O 1999 (n. 5, 1983, fotocopiado, 32 págs.) era editado por Clenira, Crispim, Val 

e Theodoros, e teve mais de cinco edições lançadas. O nome 1999 remetia ao que 

popularmente se acreditava como data “apocalíptica”35. É interessante observar que alguns 

significados “apocalípticos”, ou de “caos” foram incorporados ao movimento punk como 

forma de diferenciação das relações sociais cotidianas e das exteriorizações dadas à 

juventude. 

Segundo Oliveira (2006, p. 34), os fanzines surgem pela necessidade de se 

revolver “o problema da falta de informação sobre o movimento, principalmente porque as 

revistas importadas são caras e não trazem muitas informações sobre o assunto”, nesse 

sentido, foram primordiais para o debate de novos temas. Para a análise, trazemos a 

discussão sobre o anarquismo presente no fanzine Factor-Zero: 

 
SD1 - o que os Punks pretendem é exatamente o que a Anarquia diz. Punk 
Rock é musica e não política, pra ser Punk não precisa ser a favor de 
Anarquia nem de porra nenhuma mas se alguém acha que Punk é só fazer 
barulho com as guitarras está enganado, porque aí seria como a música 
Discotheque, apenas teria outros rítimos [...] ou façam do punk uma 

                                                           
34 Atualmente, David “Strongos” administra um blog com o mesmo nome de seu antigo fanzine: <http://factor-
zero.blogspot.com.br/>. 
35 Em 1981, o programa Fantástico da rede Globo trouxe uma reportagem sobre esse assunto, o que acabou 
popularizando a crença do “fim do mundo”. 
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ideologia de vida ou sejam como esses burgueses que ficam escutando 
música pra seguir a moda. (FZ, n. 1, 1982, f. 3).36 

 

Na primeira Sequência Discursiva, de categoria argumentativa, o autor elucida 

seu posicionamento sobre o anarquismo no movimento punk. Traça um sentido de 

linearidade entre o punk e o anarquismo, ao mesmo tempo em que tenta apontar a 

particularidade de cada um. O punk, apesar de se pretender “exatamente o que a Anarquia 

diz”, não deve ser definido como política. “Punk Rock é música”, mas não qualquer música. 

Podemos perceber no discurso dois sentidos norteadores: a discussão sobre o anarquismo e a 

preocupação em distinguir o punk de gêneros musicais de mercado. 

Essa preocupação fica evidente no trecho: “ou façam do punk uma ideologia de 

vida ou sejam como esses burgueses que ficam escutando música pra seguir a moda”. 

Apesar da argumentação do autor sobre o anarquismo ainda permear o senso comum sobre 

essa contraideologia (e não ideologia, ou seja, naturalização das contradições sociais), esse 

debate trazido pelos fanzines foi de fundamental importância para a conscientização do 

movimento, em oposição aos sentidos discursivos trazidos pelos grandes meios de 

comunicação, nos quais o punk no Brasil era enquadrado como mais uma tendência da moda 

ou expressão de violência. 

Já se fazia presente a preocupação do movimento punk no início da década de 

oitenta pela desvinculação com o discurso e a prática da violência, e a tomada de posição 

pelo anarquismo e o combate ao fascismo: 

 
SD1a - [...] Mas pior atitude ainda é quem não faz parte deste bando de 
loucos e cultua o símbolo deles apenas por acharem-no bonito ou por achar 
que Punk tem algo a ver com isso, e se tivesse? [...] Sinceramente se Punk 
pregasse nazismo eu nunca seria Punk pois não faço parte daquela "racinha 
pura e mais inteligente que as outras" (FZ, n. 1, 1982, f. 3). 

 

Nesse momento, o movimento começava a abandonar o uso da suástica nazista. 

É necessário entendermos o contexto da utilização para realizarmos uma avaliação. Este 

símbolo, utilizado desde o Sex Pistols, quando o vocalista Johnny Rotten vestia camisas com 

a suástica nazista seguida da palavra “Destroy”, ou seja, “destrua o nazismo”, gerou uma 

série de interpretações por parte do movimento: contrárias, favoráveis e/ou contraditórias. 

Caiafa (1985, p. 80) afirma que o combate ao fascismo era explicado “num 

discurso muito claro: não o fascismo, mas ‘destrua o fascismo’”, contudo, não era bem 

                                                           
36 A descrição desta e de outras Sequências Discursivas (SD) segue o registro original, sem uma correção de 
possíveis erros gramaticais. 
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assim. Se houve a necessidade de combate à utilização da suástica, esta foi motivada pela 

percepção de parte do movimento sobre a utilização ambígua desta. Nem todos os punks 

sabiam explicar o porquê da utilização da suástica. Por conseguinte, existia um contexto 

para utilização, a tentativa da não-assimilação do movimento punk por setores da moda: 

 
A suástica é inassimilável. A moda pode adotar o negro, o cabelo arrepiado 
enquanto corte exótico, o couro e mesmo as correntes enquanto adorno. As 
butiques podem redesenhar as estamparias suburbanas, como a cobra e a 
onça que o punk usa. Mas é inimaginável a situação da multiplicação da 
suástica em broches ou collants numa vitrine. A suástica preserva sua 
aparição única e irrepetível porque sua propagação é temida e evitada. Ela 
é anti-moda por excelência. É assim que os punks aproveitam o vazio que 
imprimem à suástica enquanto puro símbolo do nazismo: usando-a pela 
carga explosiva que ela já traz só por ser uma suástica. (CAIAFA, 1985, p. 
83-84). 

 

Podemos conferir na SD1a a preocupação do autor sobre a assimilação do 

movimento punk com o nazismo e a tentativa de desvinculação com esta ideologia. 

Processualmente, os fanzines punks tentaram demostrar mais clareza ao movimento e a 

quem procurava saber sobre este: “O maior mérito dos fanzines advém de eles terem 

unificado o discurso e a linha de ação das comunidades subversivas punks” (SOUSA, 2002, 

p. 93). 

Os fanzines, um dos únicos meios de divulgação da contracultura punk, além de 

trazerem posicionamentos sobre o movimento, também divulgavam bandas, outros fanzines, 

distros punks, cenas de várias localidades do Brasil e de outros países. A cena punk no início 

da década de oitenta seguia uma lógica de coletivização, seja por meio do fanzine, 

organização de festivais, divulgação ou gravações de várias bandas. Os fanzines, além dos 

flyers que iam junto às cartas, eram um dos meios de divulgação. 

O fanzine estadunidense Maximum RocknRoll, conhecido em várias cenas 

punks, trouxe, em sua edição de número seis (de 1983), uma matéria de uma página sobre o 

movimento punk no Brasil, com fotos e relatos sobre as bandas e primeiros registros. Essa 

lógica também funcionava nos fanzines brasileiros, abrindo espaço para a divulgação de 

cenas nos Estados Unidos, Reino Unido, Finlândia, dentre outros. 

Em uma matéria com a banda paulista Fogo Cruzado, é possível percebermos 

como a cena de São Paulo estava se desenvolvendo: 

 
SD2 - Ninguém segura este movimento que chegou rasgando em S.P. 
superando todas as barreiras. Punk é uma espécie de aventura vadia, mas é 
também o grito, de alerta, o protesto e sobretudo muito som e dança. Nós 
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Fig. 1 – Imagem anexa ao texto “Fantástico, o 
show da morte”. 
 

 

Fonte: SP Punk, n. 2, 1983. 

do Fogo Cruzado viemos lhe mostrar de perto este movimento. PUNK é 
um jeito de viver! É você! (FZ, n. 1, 1983, f. 5). 

 

Na SD2, um dos membros da banda Fogo Cruzado afirma o quanto o 

movimento punk está ampliando-se e tenta definir o que é este movimento, uma junção de 

“aventura”, de “grito”, de “alerta”, de “protesto”, muito “som e dança”. Essas definições 

trabalhadas pelo autor dão um sentido polifônico permeado entre a música, a política e 

demais manifestações artísticas e comportamentais inconformistas. 

É interessante observar que os espaços nos fanzines, além de uma aparente 

divulgação, também cumpriam uma significação do movimento. Essa significação trouxe o 

discurso de alternativa aos grandes meios de 

comunicação e de negação a bandas 

consideradas como “falsas”, ou que haviam “se 

vendido”. Ainda no Factor-Zero, há uma 

matéria denunciativa de duas bandas, a inglesa 

Cockney Rejects e a banda australiana The 

Saints, com os seguintes dizeres: “Página dos 

traidores, mercenários, bunda-moles”. 

Na alternativa discursiva aos 

grandes meios de comunicação, podemos citar 

o texto “Fantástico, o show da morte” no 

fanzine SP Punk, feito em resposta a uma 

matéria produzida no programa Fantástico, da 

rede Globo, sobre o movimento punk paulista. 

A imagem (fig. 1), que traz um punk 

enforcando um indivíduo com a identificação da rede Globo, mostra o sentimento dos punks 

sobre este meio de comunicação. A resposta sobre a matéria do Fantástico elucida o sentido 

discursivo produzido “sobre” o punk: 

 
SD3 - [...] uma reportagem onde ridicularizou o mov. punk ao máximo, 
mostrando e comparando os punks à água podre que corria pelo chão 
imundo dizendo que os punks se identificavam com o lixo e o sujo e não 
trocavam por nada suas roupas rasgadas e sujas. (SSP, n. 2, 1983, f. 6). 

 

A SD3, de caráter narrativo-descritivo, traz a reprodução indireta de outro 

discurso com destaque para as seguintes adjetivações sobre o punk: “água podre”, “chão 
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imundo”, “lixo e o sujo”. Esses adjetivos fazem parte do conteúdo, segundo o autor do texto, 

da matéria exibida no Fantástico. Essa matéria é até hoje lembrada por punks daquela época 

(citada no documentário Botinada: a origem do punk no Brasil) e traz um sentido discursivo 

muito claro “sobre” o punk, o enquadramento negativo, ou melhor, a presente 

descaracterização de movimento. 

A matéria remete um sentido ao punk enquanto gangue, trazendo o discurso do 

punk como “verdadeiros marginais, [sendo assim] pedindo as autoridades policiais que 

exterminassem os punks” (SSP, n. 2, 1983, f. 7). O tratamento desta matéria não difere muito 

dos produzidos pela revista Veja ou o jornal Folha de São Paulo, no qual inserem o 

movimento no discurso da violência37. 

Podemos destacar outro fator que formava a conjuntura no início da década de 

oitenta: a repressão da polícia. O Brasil ainda vivia o regime ditatorial civil-militar no qual 

os trabalhadores e a juventude eram os alvos da repressão policial. “Cada dia a gente 

ensaiava num lugar porque [...] chamavam a polícia aí a polícia estava chegando, a gente 

ainda contava com aquele tempo que a polícia ia chegar pra gente acabar de passar algumas 

músicas” (MOREIRA, 2006, cap. 16), narra o Douglas, na época guitarrista da banda 

paulista Restos de Nada. 

Essa situação não é um caso à parte, discos foram censurados: “Miséria e Fome” 

(1983) da banda Inocentes, o que seria um LP de onze músicas resultou em um compacto de 

quatro, pois sete faixas musicais foram censuradas. A música “Papai Noel filho da puta” da 

banda Garotos Podres teve sua modificação para entrar no LP “Mais podre do que nunca” 

(1985), tornando-se “Papai Noel velho batuta”. 

O fanzine 1999 narra o episódio de um festival punk que foi realizado na casa de 

eventos Luso Brasileiro em São Paulo, com as bandas Ratos de Porão, Fogo Cruzado, 

Ulster, Lixomania e Estado de Coma. Durante o evento, a banda Ratos de Porão foi 

interrompida em sua apresentação com a chegada da polícia: “Infelizmente nesse dia do 

Luso, eles não puderam fazer um bom gig, porque os outros ratos [polícia] chegaram e 

acabaram com tudo mostrando o que é realmente a violência, não a agressão em si, mas a 

REPRESSÃO!" (99, n. 5, 1983, f. 6). 

                                                           
37 Podemos citar alguns títulos que elucidam os sentidos discursivos produzidos: “Festa dos punks termina com 
prisões” (20/11/1982), “Punks paulistas atacam a matriz” (10/03/1985) do jornal Folha de São Paulo; “Tropa 
de choque: surge em São Paulo o Punk brasileiro” (04/08/1982) e “Coisas nossas: favelas, buracos nas ruas, 
miséria – e agora o punk” (21/06/1978) da revista Veja. 
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A escolha do fanzine 1999 para análise, além dos critérios expostos, também 

reflete na discussão sobre uma nova vertente surgida do punk: o hardcore, e todas às 

transformações acarretadas por esta: 

 
SD4 - O pior de tudo foi ter que ouvir o som daquelas fitas PUNK? é, e 
além de tudo de um terrível mau gosto e todo mundo gostando. Só que 
quando toca hardcore de 1ª linha como: HUSKER DU e RIISTETYT, etc. 
os punks ficaram como bobos, nem se dão conta do que estão ouvindo. 
Como é que essas pessoas ainda não conseguiram esquecer o monte de 
merda que é antes de '81? (99, n. 5, 1983, f. 22). 

 

No início da década de oitenta surgia o hardcore (debatido de maneira 

aprofundada no segundo capítulo), uma vertente dentro do punk no qual a sonoridade 

característica das primeiras bandas tornara-se ainda mais barulhenta: “O instrumento é 

rangido, o vocal é o grito, cada música são segundos. É não tocar, não cantar: anti-música. 

Só o atrito” (CAIAFA, 1985, p. 124). Bandas do estilo surgiram no Reino Unido, E.U.A., 

Polônia, Finlândia, Brasil, dentre outros. 

Na argumentação trazida na SD3 percebemos o sentido discursivo estruturado 

no recorte com o punk, uma “ruptura” com este: “O pior de tudo foi ter que ouvir o som 

daquelas fitas PUNK?” ou “monte de merda que é antes de '81”. Trazemos a noção de 

“ruptura” entre aspas, pois na SD4 é perceptível dois sentidos, o da aglomeração em comum 

(punks e “hardcores”) e do recorte, ou seja, o hardcore é parte do movimento punk ao 

mesmo tempo em que evidencia suas particularidades. 

As primeiras bandas de hardcore brasileiras foram muito influenciadas pelas 

bandas finlandesas “[...] nota-se forte características de bandas finlandesas, que são as que 

mais influenciam as novas bandas de hardcore que estão surgindo no Brasil” (99, n. 5, 1983, 

f. 7). O hardcore trouxe não só uma “ruptura” musical com o punk, mas inseriu no cenário 

as primeiras discussões políticas sobre machismo, vegetarianismo, o amadurecimento sobre 

o anarquismo e outras pautas: “O que mais emociona nesse movimento é que trouxe de 

volta, uma das mais marcantes palavras que a humanidade já ouviu: PAZ e agora unidade de 

LIBERDADE, que é agora mais um motivo de luta jovem por um ideal mais concreto” (99, 

n. 5, 1983, f. 16). 

Segundo Oliveira (2006, p. 40), os fanzines do final da primeira metade da 

década de oitenta já “refletiam mais sobre o cotidiano não só dos punks, mas também do 

país e começam a ter mais consciência e ação política organizada. Estão realmente 
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amadurecendo”. Da segunda metade da década trazemos para a análise os fanzines Caos 

Punk (CP) e Buracaju (BA). 

O Caos Punk (n. 2, 1986, fotocopiado, 20 págs.), era editado por “P.A.R.” (não 

discriminado) na cidade de Porto Alegre e trazia a colaboração de punks de outras cidades e 

estados. Já o Buracaju (n. 10, 1990, fotocopiado, 28 paginas), da cidade de Aracaju/SE, era 

editado pelo Silvio Campos, vocalista da banda Karne Krua e guitarrista da banda 

Logorréia. Possivelmente o nome Buracaju seja a junção de “Buraco” e “Aracaju”, aludindo 

à cidade como “isolada” pelo desenvolvimento. 

Nesse momento, o movimento punk concentrava-se em outras cidades, além dos 

grandes polos, e também trazia uma discussão mais “consciente”, elucidando uma “ruptura” 

com as primeiras gerações: 

 
SD5 – Movimento punk em POA mais organizado, mais consciente, mais 
produtivo. [...] Aos poucos Punks antigo que nada, faziam se associam 
livremente para formar bandas, fanzines, organizar shows. Aos poucos os 
idiotas que nada faziam foram embora. [...] Começamos a nos tornar fortes 
unidos e conscientes. [...] Os Punks, Carecas, Skunks, Hardcores de POA 
procuram canalizar a, violência a agressividade para aqueles que realmente 
nos fodem a vida: o governo, a igreja, a imprensa débil e reacionária e a 
polícia. (CP, n. 2, 1986, f. 3). 

 

Podemos dividir a SD5 em três momentos: primeiro, uma reafirmação do 

sentido discursivo demonstrado na SD4, com a preocupação de alguns punks em 

conscientizar o movimento para pautas políticas. Isto é claro nos adjetivos “mais 

organizado”, “consciente” e “produtivo”. Segundo, a ruptura com punks não organizados e 

não produtivos: “Aos poucos os que nada faziam foram embora”. Houve a necessidade dessa 

diferenciação, o problema das relações de violência é um deles. Terceiro, a união, pelo 

menos em Porto Alegre, de punks com outros grupos: Carecas do Brasil (skinheads 

nacionalistas), Skunks (punks que andam com skinheads) e o hardcore. 

Neste terceiro momento já é possível percebermos a delimitação dos “inimigos”: 

o “governo”, a “igreja”, “imprensa reacionária” e a “polícia”, com a utilização do discurso e 

prática da violência canalizada como resposta a essas instituições. Algumas bandeiras de 

luta política também começam a se delinear: combate ao estado e ao sectarismo, o 

antimilitarismo (fig. 2), antimercantilização e o anticlericalismo. 
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Também se fazia mais presente a 

organização de eventos com o caráter de 

conscientização. O Caos Punk (n. 2, 1986, f. 5) traz o 

informe da “2ª Jornada Libertária”, realizada em 

Porto Alegre, com a discussão dos temas: jornada de 

seis horas de trabalho, serviço militar obrigatório, 

racismo e a construção da federação anarquista. Esse 

segundo momento da década de oitenta trouxe a 

necessidade de organização por parte do movimento. 

Já se fazia presente essa delimitação, e o incentivo 

também partia dos fanzines: “Não fique parasitando, 

faça sua banda ou seu zine” (CP, n. 2, 1986, f. 6). 

O fanzine Buracaju, que já está inserido 

na transição entre as décadas de 1980 e 1990, dá a 

ideia do sentido polifônico que o punk tomou em seu 

cotidiano. A edição analisada traz posicionamentos 

sobre o antimilitarismo, o combate ao Estado, a ação 

direta, a luta pela libertação animal, iconoclastia, combate às drogas e à violência, crítica ao 

sindicalismo reformista e a luta pelo anarco-sindicalismo como emancipação dos 

trabalhadores sendo “obra deles próprios” (BA, n. 10, 1990, f. 17). 

Para discussão, trazemos um trecho do texto “O que é uma ideologia? Ou um 

ideal?”, sem o autor discriminado, presente no fanzine Buracaju: 

 
SD6 - Simplesmente você chega e diz eu tenho uma ideologia, pois ando, 
sujo, rasgado, falo palavrões, agrido os policiais, políticos, e dizer sou 
PUNK! Mas ideologia não é isto gente, mas sim você ter uma idéia voltada 
para um ideal, o seu ideal, o seu dia a dia ajudando pessoas, não com 
agressões, mas fazer com que elas entendam que vivemos num País 
Capitalista, de muita miséria, sujo, cheio de corrupções, onde rico é rico, e 
o pobre é pobre, nasceu pobre e vai morrer pobre. (BA, n. 10, 1990, f. 17). 

 

Apesar de contradições pontuais, a SD6 traz o sentido da ideologia como parte 

do processo de tomada de consciência, ao inserir a necessidade por parte do movimento 

punk em “fazer” com que os explorados “[...] entendam que vivemos num País Capitalista, 

de muita miséria, sujo, cheio de corrupções”. 

Marx (2000, p. 52) aponta que as formas ideológicas, “jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas” fazem parte do processo “pelas quais os homens tomam 

Fig. 2 – Imagem/poesia “Ditador”. 
 

 

Fonte: Buracaju, n. 10, 1990. 



102 

 

consciência desse conflito e o conduzem até o fim”. Ou seja, a ideologia não está fora do 

processo da tomada de consciência, ela é parte desse processo. Por conseguinte, o conceito 

de ideologia aqui trabalhado (MARX, 2000, 2007) mantém o sentido da inversão da 

realidade, das formas que objetivam sustentar o que aqui está. Nesse sentido, apontamos o 

movimento punk não como uma ideologia, mas uma contraideologia. 

O movimento punk é uma contraideologia permeada também por relações 

ideológicas de dominação e assujeitamento, ou seja, suas relações também reproduzem e 

naturalizam relações de opressão, assim como em toda organização social existente. Nesse 

sentido, é incorreto o tratamento de autores (SOUSA, 2002) sobre o punk enquanto 

ideologia, ou seja, a existência de uma “ideologia punk”. Segundo Carlos e Carmen (2011), 

trata-se de uma ideia falsa a afirmação de uma “ideologia punk”. 

Vejamos, se o trabalho com o conceito de ideologia é utilizado como um 

“conjunto de ideias” (o que muitas vezes nem essa preocupação existe) é necessário o 

seguinte questionamento: ideias de quem? As ideias, os discursos, a língua, as relações de 

reprodução da vida partem de determinado grupo, setor ou classe. No capitalismo, estão 

intrínsecas a um conjunto de ideias da classe dominante que a todo tempo, de maneira 

velada ou não, realiza-se como “universal” a todos. A democracia dita “universal” é um 

exemplo.  

Iasi (2011, p. 81), tomando as noções apontadas por Marx, apresenta três 

elementos sobre ideologia: primeiro, a ideologia pressupõe uma “relação de dominação na 

qual a classe dominante expressa essa dominação em um conjunto de ideias”; segundo, 

pressupõe inversão, “velamento da realidade, naturalização das relações de dominação e, 

daí, sua justificação”; terceiro, “a apresentação de ideias e concepções do mundo 

particulares como sendo universais”. 

Lembremos que, uma análise crítica sobre este fenômeno, ou qualquer outro, 

deve partir (ou tentar) da observação da essência e não da aparência deste fenômeno: “não se 

pode julgar uma época de transformação a partir de sua própria consciência; ao contrário, é 

preciso explicar essa consciência a partir das contradições da vida material” (MARX, 2000, 

p. 52). 

Ainda na SD6 percebemos o principio de ação propositiva como elemento 

essencial a este movimento. É presente o discurso de fazer algo, e este fazer algo é a 

tentativa de diferenciação deste movimento em relação a outros. A estética visual como 

único elemento de ação já entrava em debate nos fanzines. No texto “Visual, use-o ou deixe-

o mas não critique” presente no fanzine Buracaju, o autor faz uma diferenciação entre o 



103 

 

movimento punk e grupos “modistas” que se utilizavam da estética visual punk: “eles usam 

numa pequena fase, ou quando a ‘festa’ que vão requer, depois deixam de lado e tiram suas 

fantasiasinhas. O mesmo já não acontece conosco, pois essa é a nossa forma de viver, é a 

nossa cultura suburbana” (BA, n. 10, 1990, f. 23). 

Os fanzines da década de oitenta cumpriram um papel fundamental na 

transformação da cena em movimento, questionando a possibilidade de como “fazer para 

que o Punk tenha uma visualização diferente pela sociedade deturpada?" (BA, n. 10, 1990, f. 

16). As primeiras experiências trouxeram a preocupação da desvinculação do movimento 

com o discurso e a prática da violência, alardeada pelos grandes meios de comunicação, e a 

discussão sobre política, por exemplo, o anarquismo: “foi o primeiro contato de muitos 

punks com o anarquismo e esses, apesar de o entenderem de forma bastante primária, 

fizeram uma importante contribuição na sua divulgação” (OLIVEIRA, 2006, p. 81). 

Essas primeiras experiências foram importantes para a consciência do 

movimento na década de noventa, seu aprimoramento, organização e um defesa concisa de 

bandeiras de luta política. 

 

6.2.2 A década de noventa e o anarcopunk: a evolução da revolução 

 

A análise dos fanzines punks da década de noventa deve estar relacionada a 

determinados elementos que começaram a se modelar ainda na década anterior: o 

surgimento do hardcore, explicado anteriormente; os primeiros grupos de anarcopunk e o 

processo de incorporação de bandeiras de luta política no movimento. 

A vertente anarcopunk surgiu ainda no final da década de setenta com as bandas 

Crass, Conflict, Subhumans, dentre outras no Reino Unido e tinha como objetivo a 

incorporação do anarquismo na contracultura punk: “Os punks se voltaram para o 

anarquismo como alternativa para os sistemas existentes no mundo e para o contínuo ciclo 

de opressão que cada revolução traz” (O’HARA, 2005, p. 75). Por conseguinte, no Brasil o 

anarcopunk começou a se delinear de forma clara somente no final da década de oitenta. 

Segundo Nascimento (2007), os primeiros grupos de anarcopunk que surgiram 

em cidades do Nordeste e de outras regiões no final da década de oitenta, trouxeram um 

caráter de ação organizada para o movimento punk. O Movimento AnarcoPunk (MAP) 

interligou as cidades através de bandeiras de luta política em comum. 

Segundo Oliveira (2008, p. 42), este movimento possui “um caráter mais 

propositivo, positivador, a partir da adoção clara do ideário anarquista, exercita de modo 
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espontâneo e informal, práticas pedagógicas de formação de seus integrantes”. De forma 

processual, o MAP incorporou em seus grupos, nas bandas e nos fanzines que se formavam 

a partir desses indivíduos, o discurso e a ação claramente política. 

Para a análise, trazemos a discussão de temas que se fizeram presentes nos 

fanzines desta década, elucidando os posicionamentos colocados. Para tanto, faremos uma 

rápida descrição dos fanzines analisados: 

Sociedade dos Mutilados (SM - n. 2, 1991, fotocopiado, 32 págs.), da cidade de 

São Luís, editado por Josinaldo Pires e Joacy Jamys38, publicou mais de cinco edições. 

Segundo os editores, no editorial da primeira edição (1990), o nome do fanzine surgiu 

“porque por mais queiramos apresentar, desenvolver e explicar nossa arte e ideologia, logo 

somos decapitados, ‘cortados’”, ou seja, distorcidos por um “conjunto” da sociedade. 

O Antes que Seja Tarde (AQST – n. 1, 1993, fotocopiado, 16 págs.), da cidade 

de São Bernardo do Campo (SP), editado por Anderson Motta, trazia em seu conteúdo temas 

políticos e divulgação de bandas. Pandora (PA – n. 3, 1993, fotocopiado, 8 págs.), da cidade 

de Guarulhos (SP), editado pelo Coletivo Anarco-Feminista, trazia em seu conteúdo pautas 

sobre a emancipação da mulher. 

Agonia Revoltante (AR – n. 18, 1995, fotocopiado, 12 págs.), da cidade de Leme 

(SP), editado por Renato “Curse”, na época também vocalista da banda Brado 

Revolucionário. O fanzine chegou a publicar mais de vinte edições. Por último, o Frutos da 

Miséria (FM – n. 1, 1996, fotocopiado, 28 págs.), da cidade de Teresina, era editado por 

Alessandro e Hallison. 

Na análise, observaremos não só a ampliação temática realizada pelos 

fanzineiros, mas também o próprio sentido discursivo das bandas que figuravam nas páginas 

destes fanzines. A apresentação (em releases) ganha outras conotações além do sentido 

musical. A banda Brado Revolucionário, da cidade de Leme (SP), se define como “uma 

banda de indivíduos punks identificado, inspirado e assumidos na proposta socialista 

libertária, no anarquismo, portanto uma banda Anarco Punk transmissora de mensagens e 

proposições libertárias” (FM, n. 1, 1996, f. 3). 

O conteúdo presente nos fanzines, dos editores ou reproduzidos (geralmente de 

MAPs) inserem discussões que permeavam o cotidiano do movimento. Trazemos um trecho 

do texto “1º de maio: festa ou revolta?”: 

                                                           
38 Vocalista da banda punk Estrago, posteriormente tocou nas bandas Terror! Terror! e Última Marcha, também 
compunha o MAP de São Luís e era editor do fanzine Grito Punk. Joacy Jamys teve seu nome divulgado como 
quadrinista, coeditor do fanzine de história em quadrinhos Singularplural. Divulgou seu trabalho em diversas 
revistas e páginas da internet. Faleceu em 2006, vítima de acidente vascular cerebral. 
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SD7 - A constituição aprova o direito à greve, mas o trabalhador faz uma e, 
então, é reprimido e até morto pela polícia. [...] A polícia reprime e o 
sistema escraviza; ainda obrigam a votar, servir à pátria, cantar o falso 
hino, seguir a moda, alienar-se à TV e crer em planos ladrões do Governo. 
Isto é democracia?! Você acredita nelas?! [...] 1º de maio, dia dos 
trabalhadores, não deve ser comemorado com festejos e sim, com revolta! 
NEM PÁTRIA, NEM PATRÃO! (SM, n. 2, 1991, f. 16). 

 

As argumentações trazidas na SD7 sobre o 1º de maio (comemorado como Dia 

do Trabalhador) elucida o posicionamento do autor sobre os sentidos ideológicos que 

permeiam esse dia de “comemoração”. Primeiro, a denúncia de uma constituição que diz 

aprovar o “direito à greve”, mas na ação cotidiana reprime, utilizando-se do aparato militar e 

outras vias morais, o movimento dos trabalhadores. 

Esta constituição, sob a configuração do Estado, incorporado no substantivo de 

“sistema”, segundo o enunciado, é o mesmo que controla os processos de reprodução da 

vida cotidiana, através das ideologias: o “alienar-se à TV” ou o “cantar o falso hino”; aqui 

percebemos a adjetivação de “falso” como forma denunciativa do sentido de 

“universalidade” do hino, e da negação do conceito burguês de nacionalismo (evidenciado 

em caixa-alta no “NEM PÁTRIA!”). 

O posicionamento de ruptura é claro, destinando aos trabalhadores que aquele 

dia não é dele. O sentido da ruptura com as formas ideológicas do modus operandi é claro 

também em outros posicionamentos, como o do voto nulo nas eleições: “Tá na hora de 

mudar. Lutar para construir um mundo melhor, uma sociedade livre. Desobedecer aos reis 

que pisam sobre nós, subverter” (SM, n. 2, 1991, f. f. 8). Essa “subversão” traz o sentido do 

recorte, da ruptura que conceituamos, ou seja, a não identificação com o presente vivido. 

É importante destacarmos o sentido discursivo do recorte, da ruptura, pois ele se 

fará presente nas bandeiras de luta política defendida nos fanzines desta década. Mesmo a 

ruptura (estética, musical) estando presente no punk desde a década de setenta, a década de 

noventa caracterizou-se pela ruptura e a tomada de posicionamento pelo anarquismo (através 

do MAP), e com ele, o recorte de classe. Trazemos o texto intitulado “As drogas e a 

violência entre os jovens da periferia”, presente no fanzine Agonia Revoltante: 

 
SD8 – Mundo triste, aterrorizado por gangues de polícia, [...] onde crescer 
sem se corromper é quase que em absoluto impossível, este mundo é a 
periferia. Ela só é lembrada pelos playboys, quando estes aparecem por lá 
para comprarem drogas e pequenos varejistas, habitantes constantes dos 
bairros pobres. Sim, para os playboys a droga é apenas um meio de sentir 
prazer a curto prazo, porém, para os jovens pobres se torna um meio fácil 
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de ganhar dinheiro, quem sabe comprar um carro, ou até uma casa própria 
[...] as drogas não estão restritas apenas a grupos de jovens, e sabem que 
habitam os bastidores da alta sociedade, grupos de empresários e políticos 
que jamais serão detidos. Bom, é em meio a tudo isto que se encontram 
dois grupos antagônicos, grupos de jovens que gritam pela liberação e os 
que são contra tal medida. (AR, n. 18, 1995, f. 8). 

 

O sentido discursivo levantado pelo enunciador primeiramente é de que as 

drogas são um problema. Por conseguinte, não é um problema para todos os usuários. O 

sentido de “grupos antagônicos” utilizado dá uma ideia geral para a SD8. O problema real 

do morador do subúrbio não é o mesmo dos “playboys” que “aparecem por lá para 

comprarem suas drogas”, há a tentativa do enunciador de deixar claro essa divisão, esse 

sentido de recorte. 

O enunciador, que ao longo do texto posiciona-se como favorável a liberação 

das drogas, por entender que “Se nos países em que as drogas foram liberadas os jovens 

morrem por usá-las, aqui eles morrem por usá-las e também para obtê-las, portanto, morrem 

duas vezes” (AR, n. 18, 1995, f. 9). Nesse sentido, 

medida de liberação é encarada como necessária 

para o controle do tráfico e da violência vivida pelos 

moradores do subúrbio. 

Em outro texto, “Dia 12 de outubro: dia 

da criança privilegiada”, do mesmo fanzine, o autor 

também elucida o sentido do recorte de classe: “a 

modernidade oferece a todas as crianças, brinquedos 

que se encaixam a cada uma, mediante e conforme 

suas classes” (AR, n. 18, 1995, f. 10). O autor ainda 

complementa que, em relação as crianças em 

situação pauperizada, “as drogas e a morte se fazem 

presentes no dia-a-dia destas, infelizes crianças, que 

dificilmente encontram tempo para brincar ou se 

descontrair, já que passam a maior parte dele, 

procurando algo para comer”. 

Há uma política de recorte de classes 

sociais que dá sentido aos discursos produzidos 

Fig. 3 – Flyer de divulgação do fanzine 
Pandora. 
 

 

Fonte: Pandora, n. 3, 1993. 
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nesses fanzines. Citamos outro exemplo, do fanzine Pandora, produzido por um coletivo 

anarco-feminista (fig. 3) e que traz políticas claras para a mulher trabalhadora e em situação 

de precarização, abordando temas como agressão física e/ou psicológico e o aborto: 

 
SD9 - 3 milhões de abortos clandestinos são praticados no Brasil por ano; 
entre 5 e 300 mil mulheres morrem de aborto clandestino por ano [...]  Nos 
países onde aborto foi legalizado junto com uma divulgação sobre 
anticoncepcionais, o número de abortos diminuiu. No Brasil, um aborto 
seguro é acessível por +/- 5 salários mínimos, ou seja só para mulheres 
ricas. (PA, n. 3, 1993, f. 3). 

 

Para analisarmos a SD9, trazemos o conceito de variabilidade do discurso 

definido por Fiorin (1997), o que também elucida a problemática da SD8. Lembremos que 

“dois discursos podem trabalhar com os mesmos elementos semânticos e revelar duas visões 

de mundo completamente diferentes, porque o falante pode dar valores distintos aos 

elementos semânticos que utiliza” (FIORIN, 1997, p. 21). O substantivo-chave utilizado na 

SD9, o “aborto” também sofre essa variação. 

O discurso do enunciador traz um posicionamento claro, de que a realidade do 

aborto não é a mesma para classes sociais distintas na medida em que não há um acesso 

seguro a este meio para todas as mulheres: “um aborto seguro é acessível por +/- 5 salários 

mínimos”, conclui o sentido, “só para mulheres ricas”. A criminalização do aborto nesse 

sentido privilegia a mulher burguesa ao dar o acesso a esta e, ao mesmo tempo, coibir 

ideologicamente a mulher trabalhadora com o discurso “universal” da moral, ou seja, 

matando-a ao negar o acesso em casos de necessidade (financeira e/ou de sobrevivência). 

Observamos que os sentidos discursivos produzidos nessa época tomam o seu 

caráter de localização. Na medida em que os fanzines dão um posicionamento claro de 

defesas de bandeiras de luta política para o movimento, saem do âmbito da música ou da 

estética visual e ampliam este campo para dentro e fora do movimento. 

Posicionamentos políticos, como o No profit (sem lucro), por exemplo, trata-se 

de uma bandeira não só contra a mercantilização do movimento, mas também para dar 

acesso às opiniões produzidas. O fanzine Antes que Seja Tarde traz na capa: “CR$0,00 Não 

alimente o capitalismo!”, e no editorial a explicação de que “[...] torna o processo de 

circulação muito mais fácil” (AQST, n. 1, 1993, f. 2). 

As bandas que figuravam no conteúdo destes fanzines, em sua grande maioria, 

também evidenciam um posicionamento com o mesmo objetivo. Trazemos um exemplo da 
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banda Lixo Urbano que, ao ser entrevistada, demonstra a preocupação política como 

objetivo da banda:  

 
SD10 – 3) AQST: Qual o tipo de som que faz a banda, e quais suas 
influências? 
R. A banda toca barulho, e as influências são o cotidiano, a vida, e todo 
que acontece neste mundo injusto. 
4) AQST: Como vai o movimento em SC, e existem oportunidades para 
shows? 
R. O movimento está se organizando aos poucos, rolam ações, e 
panfletagens. (AQST, n. 1, 1993, f. 16). 

 

No release de divulgação da banda também é esclarecido: “Com propostas 

libertárias e atuantes no mov. punk/libertário (Florianópolis) estamos enchendo o saco desde 

86 (quando foi deformada) dos posers, boys, acomodados modistas e babacas em geral.” 

(AQST, n. 1, 1993, f. 15). 

Há duas discussões que podemos destacar nas citações da SD10: primeiro, o 

sentido da fusão do anarquismo com o punk na militância cotidiana, “O movimento está se 

organizando aos poucos, rolam ações, e panfletagens” e, a prática como elemento para 

composição das músicas: “as influências 

são o cotidiano, a vida, e todo que 

acontece neste mundo injusto”. 

A junção entre o punk e o 

anarquismo na prática retoma a ideia do 

anarquista russo Piotr Kropotkin (2007, 

p. 35): “sem a luta de todos os dias, para 

que chamar-se revolucionário? A ideia e 

a ação são inseparáveis, [...] sem ação, a 

própria ideia atrofia-se”. 

O segundo ponto traz a 

questão do movimento punk evidenciar o 

discurso do combate ao conformismo, diferenciar-se de grupos ditos “comodistas”. 

Utilizamos a citação do release da banda Lixo Urbano para exemplificarmos, mas a própria 

ideia de fazer fanzine, formar banda ou coletivos de discussão e ação são também partes do 

anti-conformismo. Na medida em que o movimento punk tomou posicionamentos políticos 

claros, este também deixou claro o distanciamento com grupos ou movimentos de ideologia 

conformista e/ou opressora (fig. 4), por exemplo, os White Powers (skinheads fascistas). 

Fig. 4 – Imagem anexa ao texto “Anarquistas contra o 
racismo”. 
 

 
Fonte: Frutos da Miséria, n. 1, 1996. Na imagem, um 
punk destruindo o símbolo do nazismo. 
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SD11 – A bestialidade da discriminação racial novamente mostra a sua 
cara. Grupos organizados exaltam o neo-nazismo e a discriminação a 
negros, nordestinos e judeus. [...] O momento é grave, a sua indiferença 
frente ao racismo servirá como fermento que fará crescer a ação destas 
bestas. Nós anarquistas que sempre denunciamos e combatemos toda forma 
de discriminação viemos a público rechaçar a ação dos racistas, não 
daremos nenhuma chance a grupos e pessoas que queima reacender a 
chama do nazismo. [...] A ação contra o racismo faz-se necessária e 
urgente. (FM, n. 1, 1996, f. 6). 

 

A Sequência Discursiva acima reforça o anteriormente dito. Havia por parte do 

movimento o sentido da ação, do anti-conformismo, isso fica claro na utilização de 

“combatemos” e no trecho “não daremos nenhuma chance”. A incorporação de bandeiras de 

luta política pode ser considerada, segundo Oliveira (2008), como constituição de 

autonomia, possibilitada nas interações dialógicas de princípios libertários. Os MAPs em 

cada região organizaram vários encontros de discussão e inseriram propostas propositivas de 

ação em parte do movimento punk: 

 
O movimento anarcopunk surgiu para incentivar mais a atitude punk com o 
real, atacando não só musicalmente, mais as estruturas sociais que causam 
problemas e miséria no mundo. O anarcopunk sai para criar novas saídas 
diretas, preocupados com a conscientização, contra a homofobia 
(discriminação homossexual), xenofobia (discriminação a outros lugares, 
regiões, países), o armamento militar e policial, à violência urbana, a 
alienação da TV e da mídia, o racismo, a política profissional, a educação 
alienante, o capitalismo (JAMYS, 2007, p. 3). 

 

Os fanzines desse período se posicionaram na tentativa de conscientização do 

movimento para a percepção das contradições presentes nesta sociedade: a opressão, a 

exploração de classe e a repressão. Foram além dos marcos vivenciados na década de setenta 

e oitenta: 

 
Este projeto tem como função de expandir os pensamentos libertários além 
de fazer também a divulgação de bandas do UNDERGROUND e outros 
fanzines que também acreditam apaixonadamente em nosso único e 
indesviável objetivo: que é a luta anarquista para enfim acabarmos de uma 
vez com essa burguesia desumana e buscando sempre através da 
conscientização mostrar a essa população cega, surda e muda a triste 
situação a que somos (submetidos) dentro dessa sociedade medíocre e 
hipócrita. (FM, n. 1, 1996, f. 2). 

 

O discurso construído nos fanzines punks da década de noventa trazem o sentido 

da convocação da militância punk-anarquista para constituição da urbanidade, entendendo 
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aqui urbanidade enquanto ação, modificação dos espaços, a militância punk em seu 

ambiente, as ruas. Fincava-se neste movimento a bandeira negra, a bandeira da autonomia, 

da negação do presente. Essa tomada de posição foi um elemento que perdurou e ampliou-se 

nos fanzines da primeira década do século XXI. 

 

6.2.3 Uma bandeira negra para a primeira década do século XXI 

 

Para a análise dos fanzines da década de 2000, apontamos alguns elementos que 

foram preponderantes na modificação estrutural e conjuntural dos mesmos: a utilização mais 

frequente de programas gráficos de edição e da internet como meio de divulgação e; a 

diversificação de vertentes dentro do movimento punk. 

Para a análise, escolhemos os fanzines: Tijolada Conscio (TC – n. 1, 2001, 

fotocopiado, 2 págs.), da cidade do Recife e editado por Renato “Anarkis”, com pelo menos 

cinco edições publicadas. RäwPunk Sub (RPS – n. 2, 2008, digital, 10 págs.), fanzine da 

cidade de Poá (SP), editado por Márcia e “Jaaka”, ambos da banda Luta Armada. C.A.M.P. 

(n. 1, 2009, digital, 16 págs), fanzine-informativo editado pelo Coletivo Anarcopunk Mentes 

Plurais (também nome do fanzine), da cidade de Porto Alegre. 

O Cultura de Rua (CR – n. 1, 200_, fotocopiado, 8 págs.), fanzine da cidade de 

São Paulo, editado por “Bereba”. E o Estado de Kaos (EK – n. 1, 200_, fotocopiado, 7 

págs.), da cidade de Morrinhos (GO), editado por “Todd”, também guitarrista da banda 

Disköntrolly Social. 

Entre os posicionamentos discursivos tratados nos fanzines, podemos citar: o 

combate a mercantilização, comodismo, sexismo, racismo; a luta ecológica; a ocupação do 

espaço urbano e a pedagogia libertária como forma de emancipação. Também podemos 

destacar nesses fanzines um “balanço crítico” sobre as atuações do movimento e a 

necessidade de união entre punks. Por entendermos essa última discussão como 

problemática abrangente para compreensão do movimento, centralizaremos a nossa análise 

nela. 

É recorrente no conjunto discursivo da amostragem o posicionamento da “união 

entre os punks” (fig. 5). O fanzine Cultura de Rua, por exemplo, em seu editorial, traz essa 

discussão com palavras de ordem como “Pela união do movimento”, “Punks unidos” e “Paz 

entre nós, guerra aos senhores”: 
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SD12 – Não importa a sua região seja ela norte, sul, leste e oeste de SP ou 
qualquer lugar do Brasil todos temos o mesmo intuito e fazemos parte do 
mesmo movimento, lutando por um único ideal, o ideal libertário. 
Gangues, facções, anarcos, coletivos, bandas, zineiros e você que 
simplesmente ajuda o punk permanecer ativo de uma forma ou de outra, 
tudo isso faz parte da nossa raiz, da nossa cultura, todos unidos para 
fortalecer o movimento e levantar a bandeira negra. (CR, n. 1, 200_, f. 2). 

 

É importante observarmos que, no final da década de noventa, houve uma 

diversificação de vertentes dentro do movimento. O fanzine Boca Suja (n. 6, 200_) aponta 

algumas: Red punks (socialistas); Anarcopunks; Street punks (punks de rua); Raw punks 

(punks de rua, anarquistas); Punk 

Devasto ou Devastação (que segundo 

o fanzine, tratam-se de gangues); Eco 

punks (defendem prioritariamente a 

pauta ecológica); Junk punks (punks 

de rua, “junk” é uma gíria em inglês 

que significa “sujo”, “podre”); 

Niilistas (descrentes de mudanças); 

Punks Góticos (aglomeram-se com 

grupos góticos) e Nazi-punks (que o 

autor, apesar de não considerá-los 

como punks, percebe a existência 

destes). 

A pluralização do movimento também trouxe uma série de conflitos, resultantes 

de causas muitas vezes opostas entre grupos. Em centros urbanos onde é comum a 

concentração desses grupos, a utilização da violência revelou-se mais frequentes. 

Costa (1993, p. 143-144), tomando por referência os estudos de Cornelius 

Castoriadis, aponta esse fenômeno da violência enquanto exclusão da alteridade, a ausência 

de reconhecimento no outro, “o sujeito não quer ‘se descobrir no objeto’ e projeta no outro o 

que ele teme ou odeia em si mesmo”. Por sua vez, Viana (2002, p. 43), em seu estudo sobre 

o fenômeno da violência urbana, aponta essa especificidade resultante de características do 

espaço urbano capitalista, de “uma relação específica gerada por outras relações sociais, as 

que constituem o espaço urbano capitalista. Este é o espaço produtor de conflitos, problemas 

e segregações que geram violência”. Dessa forma, esses conflitos são reproduzidos não 

somente na relação com os aparatos estatais, mas também nas relações sociais do cotidiano. 

Fig. 5 – Imagem anexa ao texto “Não deturpem o punk”. 
 

 

Fonte: Cultura de Rua, n. 1, 200_. 
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O sentido discursivo da SD12 traz a necessidade de união para o movimento: 

“todos unidos para fortalecer o movimento e levantar a bandeira negra”. Os fanzines inserem 

em seu discurso a tentativa de uma conscientização para um objetivo de luta contra as 

opressões geradas nesse modo de produção. O autor do fanzine Cultura de Rua deixa esse 

posicionamento claro em outro momento: 

 
E a mídia por não perder uma já foi publicando uma par de sujeitas em 
jornais, revistas – até me lembro da capa da revista da folha 
“PUNKADARIA” – e dizermos que somos uma gangue perigosa e 
marginal, que mata e faz tudo que tem direito. Somos um movimento 
violento sim, mas a nossa violência é usada na hora certa, lutamos por um 
ideal libertário que prega o coletivismo e a autogestão (CR, n. 1, 200_, f. 6). 

 

O posicionamento dos fanzines na realização de um “balanço crítico” do 

movimento também aponta algumas contradições deste, ainda no que diz respeito à 

violência. Nesse sentido, evidencia que, apesar da defesa de bandeiras de luta política 

carregadas por grupos e coletivos, torna-se necessário o combate às contradições presentes: 

 

SD13 - A intolerância na cena punk existe... é um fato, mas num meio onde 
se fala sobre política anarquista, solidariedade, diferença social, liberdade 
de expressão... porque alguns buscam homogenia? [...] Existem diversos 
tipos de pensamentos filosóficos dentro da nossa cena e poucos respeitam o 
pensar diferente do outro, o punk não pertence à ninguém ao mesmo tempo 
cada um é dono do punk. [...] A cena punk de SP é um das mais violentas 
do Brasil (se não for a mais violenta do planeta) e isso se deve a 
intolerância e a falta de comunicação/diálogo. Pessoas morrem na cena 
punk brasileira, em sua maioria jovens entre 12 à 20 anos, essa realidade 
não pode ser tapada com a peneira da demagogia. [...] Não devemos falar 
de intolerância como se fosse algo distante ou que acontece apenas em 
outros meios e culturas e tão pouco nos vitimizar-mos, a intolerância está 
presente dentro da cena punk e cada um de nós somos responsáveis em 
melhorar o convívio dentro da nossa cena. (RPS, n. 2, 2008, f. 2-3). 

 

A reflexão trazida no fanzine RäwPunk Sub reforça o sentido de conscientização 

e posicionamento do movimento diante às contradições deste, destacando os casos de 

“intolerância”. Apesar da SD13 destacar o sentido positivo de posicionamento existente, 

“anarquista, solidariedade, diferença social, liberdade de expressão”, também evidencia que, 

o movimento punk, como parte de um conjunto social, também carrega as contradições 

deste: “Não devemos falar de intolerância como se fosse algo distante”. 

No caso específico, traz a situação de São Paulo e cidade próximas, onde o 

convívio violento com muitos grupos punks (e não punks) é parte cotidiana deste 

movimento. Nesse sentido, problematizamos o quanto o processo de consciência deste 
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movimento está permeado também de reproduções que a retrocedem – relações de opressão 

por exemplo. Turra Neto (2004), ao pesquisar a cena punk da cidade de Londrina (no 

Paraná), mostra algumas contradições percebidas: 

 
Entendia essas práticas político-culturais como plenamente conscientes, 
deliberadas e coerentes com uma ideologia anarquista bem fundamentada. 
Enfim, via o punk como um movimento revolucionário ativo. Esquecia que 
se tratava de um movimento de juventude: que o punk é formado por 
jovens e, portanto, traz as marcas da experiência juvenil no meio urbano na 
atualidade, com todas as suas ambiguidades e crises. (TURRA NETO, 
2004, p. 197). 

 

As bandas, em entrevistas, também evidenciam a preocupação com as relações 

de opressão dentro do movimento. Ao ser questionada sobre a cena punk paulista, a banda 

Estado de Guerra responde: “Acreditamos que é um dos lugares onde há maior 

concentração de punx no mundo, isso é muito bom. Mas tudo que tem seus prós tem seus 

contras, infelizmente há muita desunião e brigas na cena” (RPS, n. 2, 2008, f. 4). 

O fanzine Tijolada Conscio da cidade de Recife também traz uma discussão 

sobre o processo de consciência na cena punk: 

 
SD14 – Um garoto achava que punk era Sid Vicious, Sex Pistols, 
Ramones, Exploited, Green Day, fazer cara feia e tudo dar cuspida. [...] 
Um dia esse garoto percebeu que tudo que ele havia absorvido como punk 
era uma farsa, uma manipulação da mídia para destruir um momento que 
representa uma ameaça constante as regas impostas pela sociedade [...] 
percebeu-se punk e começou, como o movimento punk faz, a criar sua 
própria história, vivenciando o princípio do faça você mesmo, da 
solidariedade, do companheirismo e da autonomia, combatendo 
frontalmente essa sociedade destrutiva que transforma as pessoas em meros 
fantoches expectadores da sua própria decadência. (TC, n. 1, 2001, f. 2). 

 

Podemos destacar dois elementos discursivos na sequência acima (SD14): 

primeiro, a problemática de gerações diferentes, levantada por Bourdieu (1983), em que as 

aspirações de uma determinada época podem não coincidir com a anterior, gerando assim, 

um conflito entre gerações. A utilização do substantivo “farsa” mostra a tentativa de afastar 

outras gerações punks do movimento, resultado de sua “comercialização”. 

Segundo, a delimitação do que seria o movimento, o “princípio do faça você 

mesmo”, ou seja, o sentido da autonomia, com “solidariedade”, “companheirismo” e o 

“combate” a sociedade dita “destrutiva”. O enunciador, em outro momento, reforça o seu 

entendimento sobre o movimento: “Se, você não vivencia o mov. então, fica difícil saber o 
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que tô falando, porque há apenas dois caminhos: SUBVERTER ou ACOMODAR-SE.” (TC, 

n. 1, 2001, f. 2). 

O fanzine C.A.M.P., editado pelo Coletivo Anarcopunk Mentes Plurais, da 

cidade de Porto Alegre, também traz um “balanço crítico” e a necessidade de união e 

organização por parte do movimento: 

 
Entre os grupos anarco punks, existe uma forte necessidade de organização 
[...] A necessidade de uma articulação à nível regional entre os grupos de 
afinidade, já estava sendo planejada há tempos atrás. Desde então, 
resolvemos nos encontrar para que esse sonho virasse realidade. A vontade 
de mover-se coletivamente com outros grupos e indivíduos da região, e o 
desligamento da antiga Rede sul anarco punk, acabou nos aproximando 
mais, pois muitos objetivos já eram comuns entre nós. (CAMP, n. 1, 2009, 
f. 7). 

 

É interessante observarmos que o anarcopunk pode, por vezes, se confundir com 

o movimento punk na medida em que se mostra à frente enquanto organizador. Esta 

vertente, existente em cenas punks de diversas regiões, foi responsável pela politização do 

movimento. Segundo Damasceno (2011, p. 201), “a música cedeu lugar à política e a 

organização. Não deixou de ser seu elemento fundamental, no entanto, associada à 

organização do movimento, passou a sofrer sua interferência direta”. Vejamos: 

 

SD15 – Com o desenrolar dos anos, passamos a aprofundar nossas críticas 
e a desenvolver politicamente nossas idéias, e como anarcopunk’s, tivemos 
uma formação política a parte, única em certo modo, pois não seguimos 
nenhuma corrente específica do anarquismo, temos influências de diversas 
correntes e tendências que flertam conosco. Frutos dessas influências, 
acabamos criando um caráter próprio do anarquismo, ainda não muito bem 
definido, mas que vem lutando e contribuindo para o crescimento do 
mesmo no Brasil e no mundo. Anarcopunk não é um estilo musical muito 
menos uma atitude comportamental, é uma identificação política-cultural. 
Culturalmente nos afinizamos com a cultura punk, politicamente, com o 
anarquismo. (CAMP, n. 1, 2009, f. 2-3). 

 

A Sequência Discursiva acima traz quatro momentos que servem como síntese 

sobre as transformações ocorridas na contracultura punk: primeiro, o acúmulo de 

experiência do movimento e as reavaliações realizadas. Segundo, o processo de 

incorporação do anarquismo em suas mais diversas correntes (mutualismo, anarco-

sindicalismo, dentre outras)39 no movimento punk. Terceiro, “um caráter próprio do 

                                                           
39 Para explicação das correntes políticas, ver glossário. 
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anarquismo, ainda não muito bem definido”, ou seja, o entendimento de um movimento em 

processo de construção cotidiana e “aberto” para outros posicionamentos. 

Por último, o distanciamento de discursos considerados como “modistas”, o 

“estilo musical” e a “atitude comportamental”, e o posicionamento com uma “identificação 

política-cultural”. O MAP fundiu elementos do punk e da luta libertária, da música e da ação 

política. Essa fusão, com o intercâmbio entre as cenas, difundiu-se por várias regiões. 

Um elemento que podemos destacar como importante para difusão da 

contracultura punk é a internet e a utilização de programas gráficos de edição. Magalhães 

(2005, p. 33) destaca que, “a década de 1990 tem na revolução telemática seu maior ícone. A 

popularização de micro-computadores veio praticamente aposentar as velhas máquinas 

datilográficas”. No caso dos fanzines 

punks, a utilização desses recursos se 

fez presente de maneira mais assídua 

somente na primeira década do século 

XXI. 

Os recursos trazidos com 

os programas gráficos de edição e da 

internet modificaram a forma e o 

meio de divulgação dos fanzines. A 

maioria incorporou um ou outro 

elemento. A divulgação realizada via 

carta, também ganha espaço na 

internet com a disponibilização 

gratuita do arquivo digital do fanzine 

em blogs ou redes sociais. Dentro do 

movimento punk, a utilização desses 

recursos incorporou-se a bandeira do 

No Profit (sem lucro) com a 

divulgação cada vez mais ampla e 

gratuita. 

Ainda segundo Magalhães (2005), os recursos disponibilizados nos programas 

gráficos de edição trouxeram uma modificação na estética tradicional de recorte e colagem 

(bricolagem) e “vieram dar lugar a publicações que apresentavam uma programação visual 

mais limpa” (p. 33-34). Contudo, no caso dos fanzines punks, houve um reforço da estética 

Fig. 6 – Entrevista com a banda Estado de Guerra. 
 

 

Fonte: RäwPunk Sub, n. 2, 2008. Estética “bricolada” com 
edição em programa gráfico. 
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da bricolagem (fig. 6). O que antes, com os primeiros fanzines punks, era produzido de 

maneira “despretensiosa”, incorporou-se como uma particularidade estética. 

A internet é utilizada no movimento punk como um elemento a mais de difusão 

de sua contracultura. Mas, não houve um abandono dos antigos meios, a carta, a distribuição 

mão-a-mão de flyers ou a colagem de cartazes em ruas. A internet é necessária ao 

movimento na medida em que aproximou ainda mais as experiências de cenas distantes 

(região ou país), formando assim um “intercâmbio mais intenso e uma difusão mais ampla 

das novas publicações” (ibid., p. 40). 

Trazemos a consideração de Sousa (2002) de que, no movimento punk, tudo que 

não é permitido é o comodismo, nesse sentido, os recursos disponibilizados por meio do 

microcomputador, é um elemento a mais de ativismo. Os fanzines são um dos maiores 

propagadores dessa ideia: 

 
SD16 – Fazer você mesmo, o antigo Do it Yourself não é novidade 
nenhuma que é o mais importante princípio dentro do underground e da 
anarquia independente [...] DESOBEDEÇA!! Fazer você mesmo é a 
melhor forma que você tem para se libertar da submissão, repressão e da 
opressão que o sistema quer te fazer engolir, mas não engula vomite de 
volta, pois não precisamos disso. Acredite em você mesmo, lute e faça 
acontecer algo bom na sua vida e aí todos os seus opressão vão se fuder! 
Faça você mesmo o seu futuro. (EK, n. 1, 200_, f. 2). 

 

A Sequência Discursiva acima parte do texto “Desobedeça e faça você mesmo”, 

reforça o sentido do “faça você mesmo” anteriormente discutido. O’Hara (2005, p. 151) 

exemplifica com a ideia do editor do fanzine estadunidense Profane Existence, Joel, que 

afirma ser o ativismo a “ética motriz” do movimento. O editor do fanzine complementa: 

“Nós, punks, podemos organizar shows e passeatas, lançar discos, publicar livros e fanzines, 

distribuir nossos produtos via mala direta, dirigir lojas de discos, distribuir literatura, 

estimular boicotes e participar de atividades políticas”. 

O punk, desde a década de 1970 demonstrou um elemento de ruptura ao não se 

reconhecer com os gêneros musicais existentes em sua época. Com a utilização dos fanzines 

como meio de difusão, o surgimento do hardcore, do anarcopunk e a ampliação de vertentes 

no movimento, a luta contra o conformismo torna-se parte fundante. O importante é agir, 

romper com o presente: editar fanzine, montar uma banda, organizar um evento, coletivo, 

adquirir material, manter contato, ou seja, vivenciar e construir as experiências neste 

movimento. 
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O agir histórico, permeado por relações determinadas, sempre encontra uma 

brecha, com suas limitações, na crítica à fetichização das relações, de relações de 

assujeitamento: “Não se conforme com toda essa desigualdade, mentiras, regras ditadas por 

uma sociedade fanática religiosa, preconceituosa e homofóbica. Conscientize e faça você 

mesmo vivendo em função de tudo que você acredita.” (EK, n. 1, 200_, f. 4). 

Os fanzines da primeira década do século XXI trouxeram em seu conteúdo um 

“balanço crítico” do movimento por acharem um momento necessário. A violência como 

reprodução de relações de opressão fez parte dessa discussão, e a necessidade de 

organização tem um sentido mais presente nos discursos produzidos. O movimento punk 

desta década é fruto não de uma evolução linearmente progressista das décadas anteriores, 

mas fruto de experiências históricas de saltos e recuos da consciência punk. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

“Assim não dá, sem lutar. 
Assim não dá, sem reagir.” 
Filhos da Nação (Kaos 64) 

 

Realizar um balanço crítico sobre as transformações ocorridas nas últimas três 

décadas do movimento punk no Brasil não é uma tarefa tão simples, ainda mais tendo como 

objeto de análise um elemento de um amplo fenômeno. Algumas características perduram 

desde a década de 1970, época de surgimento do punk, outras sofreram metamorfose e novas 

propostas surgiram. 

No primeiro momento, trouxemos um histórico dos fanzines e o situamos como 

experiência da comunicação alternativa, parte fundamental para avaliarmos as suas 

particularidades e percebermos as características que transitam entre este meio e outros 

meios do campo comunicacional. 

Já no segundo momento, procuramos compreender o movimento punk como 

parte de uma categoria social juvenil, problematizando os recortes de classe, grupos e 

movimentos existentes nessa juventude – dando assim seu caráter pluralizado. Também 

trouxemos um debate sobre o processo de transformação e incorporação de bandeiras de luta 

política no movimento punk. Além de um debate, por nós entendido como necessário, sobre 

a ideologia do tribalismo do sociólogo Michel Maffesoli, revelando a essência de seu 

método: o imediatismo, a anulação do sujeito histórico e sua aceitação dogmática das 

condições do presente. 

Dadas às bases fundamentais de compreensão do meio (fanzine) e do sujeito 

(movimento punk), para um último momento trouxemos a análise não somente dos fanzines 

punks, mas do movimento, por entendermos que os discursos não são produções abstratas, 

ao partirmos de qualquer discurso, no final das contas sempre chegaremos a uma voz 

humana, por assim dizer, nos apoiaremos no homem (BAKHTIN, 2010). 

Construímos os três capítulos, que no nosso entender se intercruzaram, tendo 

como referência os seguintes pressupostos: o que é, como se formou, como se desenvolve, e 

como ir, dentro das possibilidades, radicalmente adiante. 

A noção de bandeiras de luta política que trouxemos para compreensão do 

movimento punk é atrelada a um momento maior de superação deste modo de produção, de 

entendimento sobre a posição deste movimento no processo das lutas reais pela 

emancipação, o que ele oferece e quais os seus impasses nessas lutas. 
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Seguindo as contribuições lançadas por Gorender (1999), compreendemos que 

os movimentos sociais e/ou culturais podem conter um grande potencial de inconformismo e 

mesmo de oposição ao capitalismo, o que, todavia, não lhes confere o caráter de sujeito 

histórico. Todos esses movimentos possuem composição social heterogênea sob o aspecto 

de classe e objetivos concebíveis no marco deste modo de produção. Nesse sentido, por não 

serem uma força social definida, possuem limitações em sua radicalização. 

Damasceno (2011) também traz uma contribuição importante sobre o 

movimento punk: a conceituação de grupos mistos. Para o autor, esse grupo de estilo 

juvenil, fundamentado em uma transgressão estética, processualmente incorporou ideias e 

práticas de agremiações e grupos políticos, criando os seus movimentos. O resultado do que 

o autor entende por fusão mostra um movimento cuja atuação pode ser formal e informal, 

artística, política e estética. 

Podemos afirmar que o processo de consciência do movimento punk, apesar de 

todos os saltos ocorridos ao longo das últimas três décadas, demonstrados na análise, ainda é 

muito prematuro. Lembremos que esse movimento não é só político, mas também se imbrica 

a música e outras formas artísticas e comportamentais. 

Apontamos na análise diversas experiências presentes no cotidiano deste 

movimento: a ruptura com os gêneros musicais até então existentes; o surgimento da 

vertente hardcore como necessidade de transformação e reafirmação do movimento punk; as 

primeiras discussões sobre o anarquismo; a crítica sobre o uso da suástica como ruptura 

estética; a formação de um movimento no final da década de 1970; a disputa discursiva 

“sobre” o punk e “do” punk. 

Ainda podemos destacar: a formação dos primeiros coletivos; o surgimento do 

anarcopunk no Brasil ainda no final da década de 1980 e o processo de incorporação de 

bandeiras de luta política – libertação animal, combate ao sexismo, racismo, negação do 

Estado. E, também como parte deste movimento, experiências contraditórias como a 

reprodução de relações de opressão – citamos o caso da intolerância e a desunião do 

movimento. Além da ampliação das vertentes com causas muitas vezes opostas, o que 

também gera uma série de conflitos internos. 

Todos esses elementos destacados fazem parte da consciência deste movimento, 

lembrando que tomamos o conceito de consciência enquanto um processo que em cada 

momento traz em si os elementos de sua superação, em que já se incluem as contradições. 

Ao amadurecerem, trazem novas formas e contradições, de maneira que esse movimento se 

expressa com saltos e recuos (IASI, 2011). 
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A superação da pseudoconcreticidade, usando a definição de Kosik (1986), não é 

uma tarefa da noite para o dia. A cotidianidade no capitalismo, na qual o ser social está 

imerso, ocorre dia após dia com a fetichização das relações sociais, com a naturalização de 

que o que aqui está (a exploração e a opressão de uma classe sobre a outra) é dado como 

eterno, e não historicamente determinado. 

Viana (2009c) aponta vários meios de resistência que se desenvolvem na luta 

cotidiana: greves, paralisações, manifestações, dentre outros. O movimento punk também 

criou seus meios de resistência: espaços semiautônomos de diversão e atuação; a 

autoprodução de seus bens culturais, como a música, as roupas e meios de comunicação 

alternativos (ABRAMO, 1994). 

Lembremos que o cotidiano pode ser também o espaço de possibilidades 

transformadoras, o espaço para a percepção individual das contradições, no qual o indivíduo, 

mesmo não modificando o seu todo, modifica a própria posição diante do mundo. Por 

conseguinte, a emancipação, a liberdade, não é um estado individual, mas sim uma atividade 

histórica, e nesse sentido, é um espaço social (KOSIK, 1986). 

Os fanzines podem ser parte do processo de subversão da pseudoconcreticidade 

presente no cotidiano? Downing (2004) entende que, existem momentos no trabalho artístico 

e na mídia em que o indivíduo, ou um coletivo, podem se ver inesperadamente questionado, 

desafiado para a reflexão profunda sobre as forças históricas que compõe a realidade e a 

conjuntura política. O questionamento pode ser um primeiro passo no processo de tomada 

de consciência. 

A análise dos fenômenos que compõe a vida social, que fazem parte do 

cotidiano e ao mesmo tempo questionam as ilusões presentes neste não é tão simples, mas 

deve ser realizada. Não por um método imediatista, duplamente falho ao ser caudatário do 

aparentemente exposto ou realizar uma ruptura abrupta com o dado real. 

Ressaltamos que, não se pode julgar ou analisar um indivíduo ou uma época a 

partir de sua própria consciência imediata, ao contrário, é preciso explicar essa consciência, 

essas transformações a partir das contradições da vida material, situando-a no conflito entre 

as forças sociais produtivas e as relações de produção (MARX, 2000). 

O movimento punk em sua música, seus fanzines, sua estética visual, suas 

bandeiras de luta política recorre ao questionamento das contradições presentes, 

constantemente a questionam e nesse sentido também se questionam. 

De maneira objetiva, apontaremos considerações (específicas e gerais) que 

ressaltam as características deste movimento. 
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Considerações específicas sobre a análise: 

� 1980 – podemos apontar duas periodizações: as primeiras discussões sobre o 

movimento punk, sobre a vertente hardcore, o anarquismo e a tentativa de 

desvinculação com o uso da suástica e com práticas de violência. Já no 

segundo período, que compreende a segunda metade da década, é recorrente a 

presença de discursos sobre uma “consciência” punk, a necessidade de 

organização, de união e de posicionamento sobre temas como o militarismo, a 

iconoclastia e a libertação animal; 

� 1990 – tendo como resultado as experiências da década passada, as primeiras 

discussões e o surgimento do movimento anarcopunk, os fanzines dessa 

década trazem um sentido mais claro na defesa de bandeiras de luta política: a 

antimercantilização da arte, o combate às opressões, o antifascismo e 

evidenciam, com um caráter discursivo de classe, temas como o uso das 

drogas, aborto e violência contra a mulher e o abandono de crianças; 

� 2000 – é recorrente uma preocupação em discutir contradições ainda 

presentes no movimento, como a desunião e a violência. Os fanzines dessa 

década reafirmam a necessidade de consciência e posicionamento, o combate 

ao conformismo e o incentivo a ações propositivas. Podemos destacar 

também a diversificação de vertentes punks, geralmente com 

posicionamentos conflituosos, e o aproveitamento de ferramentas como a 

internet para intercâmbio e divulgação da contracultura punk. 

 
Considerações gerais sobre o movimento punk: 

� O movimento punk excedeu, ao longo de sua trajetória, as limitações do 

elemento musical e da estética corporal, transfigurando-se também na política 

como instrumento de organização; 

� As bandeiras de luta política do movimento punk estão cotidianamente em 

dialogismo com outros posicionamentos de correntes políticas; 

� O movimento punk desenvolve-se de maneira desigual, ou seja, existem 

cenas locais politicamente mais avançadas que outras; 

� A diversificação de vertentes dentro do movimento punk pode carregar dois 

sentidos: uma pluralização, com política e meios de atuação diferenciados e, 

ao mesmo tempo, pode evidenciar características conflituosas em sua 

vivência interna; 
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� O inconformismo é a particularidade do movimento punk. Há um sentimento 

propositivo de atuação, de resistência e de construção: a música, os fanzines, 

os festivais, a modificação do espaço urbano, as manifestações. 

Ressaltamos ainda que, a posição deste movimento no conflito entre as forças 

sociais produtivas tem se mostrado construtiva, embora com as contradições apontadas. Do 

mesmo modo, pela composição de vertentes que defendem causas muitas vezes conflituosas, 

este movimento não possui um posicionamento unificado, e que, talvez, esse nem seja o 

objetivo. Trata-se de um fenômeno juvenil em sua complexidade, com cenários locais 

diferenciados, agrupamentos amplos e/ou limitados, ação e dispersão. 

As problemáticas e considerações levantadas neste trabalho trazem dados 

fundamentais que devem ser considerados, na medida em que apontamos elementos 

importantes para a compreensão deste movimento contracultural juvenil. 
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GLOSSÁRIO 

 

� Anarcopunk: originado entre as décadas de 1970-80, este movimento/vertente que alia o 
movimento punk a pautas autogestionárias, é construído por bandas, coletivos e 
indivíduos que defendem bandeiras de luta política como o antifascismo, combate às 
opressões, antimercantilização da arte, dentre outros. 

 
� Anarco-sindicalismo: corrente política anarquista com origem na segunda metade do 

século XIX e que se utiliza dos sindicatos como instrumento de consciência e 
organização da classe trabalhadora.  

 
� Bricolagem: recorte e colagem, termo muito recorrente em fanzines. Tem sua origem na 

década de 1950. 
 
� Contracultura: movimentos culturais que possuem como referência a mobilização e a 

contestação de padrões culturais da sociedade. 
 
� Demo-tape: gravação musical amadora de caráter demonstrativo. Reproduzido em 

formato fita cassete (K7). 
 
� Distro: gravadoras independentes de pequeno porte. Responsáveis pela distribuição de 

materiais como fanzines, LPs, CDs, fitas cassetes, DVDs, dentre outros. 
 
� Do it yourself (DIY): (ou faça você mesmo!) princípio propositivo de ação individual/ 

coletiva. Propagou-se por meio do movimento punk. 
 
� Fanzine: publicação/revista artesanal independente. O termo é um neologismo resultado 

na contração de fanatic (fã) e magazine (revista).  
 
� Fanzineiro: (ou zineiro) editor de fanzine. 
 
� Fanzinoteca: local de armazenamento de fanzines e materiais relacionados. 
 
� Flyer: panfleto utilizado para divulgação de fanzines, bandas, festivais, etc. 
 
� For fun: para diversão. Utilizado no movimento punk para distinguir as bandas ou 

fanzines ditos “sem propostas críticas” das ditas com “consciência política”. 
 
� Gig: festivais, encontros entre punks. 
 
� Glam Rock: vertente musical do Rock originada entre as décadas de 1960-70 nos EUA. 

Caracteriza-se pela utilização de visual andrógino. 
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� Gótico: subcultura surgida no final da década de 1970 no Reino Unido, derivada do 
gênero pós-punk. Possuem um modo de vida direcionado no culto ao niilismo, 
hedonismo e outros temas. 

 
� Grindcore: vertente caracterizada pela fusão de elementos musicais e políticos do 

punk/hardcore e do Heavy Metal. Musicalmente, utiliza-se de recursos como o vocal 
gutural (rouco, grave) e músicas minimalistas. 

 
� Hardcore: vertente/movimento originado na década de 1980. Musicalmente, trouxe a 

característica de músicas com curta duração e som dissonante. Em termos de movimento, 
trouxe ações de caráter mais politizado ao punk. 

 
� Heavy Metal: metal pesado, gênero musical do Rock originado no final da década de 

1960, caracterizado pelo uso de guitarras distorcidas. 
 
� Movimento Hippie: movimento contracultural com origem na década de 1960. 

Constituído em sua maioria por jovens, tinha como máxima o princípio de “Paz e Amor”. 
 
� Movimento Beat: movimento cultural surgido nos anos 1950, composto por grupos de 

artistas que defendiam um estilo não materialista, inconformista e espontâneo. 
 
� Mutualismo: corrente e/ou teoria política criada pelo anarquista francês Pierre-Joseph 

Proudhon. Considerada como a primeira corrente anarquista. 
 
� No profit: sem lucro, princípio de que a arte não é um negócio. Distribuição de materiais 

gratuitos ou a preço de custo. 
 
� Noisecore: vertente caracterizada pela fusão de elementos do hardcore e do noise 

(barulho). Com sons (denominado por antimúsica) minimalistas, a duração de cada faixa 
musical varia entre dois, quatro ou trinta segundos. 

 
� Punk: com origem na década de 1970 no Reino Unido e EUA. Movimento contracultural 

juvenil interligado entre música, política e demais formas artísticas e comportamentais 
inconformistas. 

 
� Punk 77: primeira geração do movimento punk, 77 significa o ano em que o punk ficou 

conhecido através dos grandes meios de comunicação, 1977. 
 
� Progressivo: vertente musical originada no final da década de 1960. Mistura elementos 

musicais do Rock, jazz, blues e música clássica. 
 
� Queercore: inicialmente denominado como homocore, esta vertente do movimento punk 

tem sua origem na década de 1980 trazendo pautas sobre o direito homossexual e 
atualmente LGTB. 
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� Raw Punk: vertente do movimento punk surgida no início da década de 1980. Há um 

posicionamento, mas não geral, pelo anarquismo. Caracterizam-se pela valorização da 
cultura e experiência de rua. 

 
� Riot Grrrl: (ou Riot Girl) vertente do movimento punk surgida na década de 1990 

trazendo a defesa de pautas feministas e de libertação do gênero. 
 
� Rock’n’Roll: estilo musical surgido entre as décadas de 1940-50 nos EUA, tendo como 

característica principal o uso da guitarra elétrica. 
 
� Skinhead: movimento juvenil surgido no final da década de 1960 no Reino Unido. 

Atualmente divide-se entre skinheads Trad (ligados às tradições dos primeiros anos de 
surgimento deste movimento); Rash (socialistas); Sharp (antirracistas); White Power 
(nazifascistas); Carecas do Brasil (brasileiros nacionalistas), dentre outros. 

 
� Squat: ocupação de propriedades inutilizadas com o objetivo de criar centros 

comunitários e culturais para a sociedade. 
 
� Straight Edge: vertente/movimento associado ao movimento punk. Defende pautas 

como o vegetarianismo, a sustentabilidade e o combate às drogas. 
 
� Treta: briga, gíria muito utilizada em agrupamentos juvenis. 
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ANEXO A – ILUSTRAÇÕES DOS FANZINES 

 

 

Capa. Fanzine SP Punk, n. 2, 1983. 

 

Texto “Fantástico, o show da morte”. Fanzine SP Punk, n. 2, 1983. 
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Capa. Fanzine Factor-Zero, n. 1, 1982. 

 

 

Capa. Fanzine 1999, n. 5, 1983.  
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Capa. Fanzine Caos Punk, n. 2, 1986. 

 

 

Capa. Fanzine Buracaju, n. 2, 1990. 
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Capa. Fanzine Sociedade dos Mutilados, n. 2, 1991. 

 

 

Capa. Fanzine Agonia Revoltante, n. 18, 1995. 
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Capa. Fanzine Antes de Seja Tarde, n. 1, 1993. 

 

 

Release da banda Lixo Urbano. Fanzine Antes de Seja Tarde, n. 1, 1993. 
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Capa. Fanzine Frutos da Miséria , n. 1, 1996. 

 

 

Texto “Anarquistas contra o racismo”. Fanzine Frutos da Miséria , n. 1, 1996. 
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Capa. Fanzine Pandora , n. 3, 1993. 

 

 

Capa. Fanzine Estado de Kaos, n. 1, 200_. 
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Capa/primeira folha. Fanzine Tijolada Conscio, n. 1, 2001. 

 

 

Capa. Fanzine RawPunk Sub, n. 2, 2008. 



142 

 

 

Capa. Fanzine C.A.M.P ., n. 1, 2009. 

 

 

Capa. Fanzine Cultura de Rua, n. 1, 200_. 
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Texto “Pela união do Movimento”. Fanzine Cultura de Rua , n. 1, 200_. 
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ANEXO B – LISTA DOS FANZINES 

 

1980: 

1999. São Paulo, n. 5, 1983. 
A Beira do Kaos. Juiz de Fora (MG), n. 1, 1986. 
A Prensa. Juiz de Fora (MG), n. 1, 198_. 
Alerta Punk. São Paulo, n. 2, 1983. 
Alerta Punk JF. Juiz de Fora (MG), n. 2, 1983. 
Aos Berros. Juiz de Fora (MG), n. 0, 1983. 
Atentado. n. 2, 1983. 
Buracaju. Aracaju, n. 10, 1990. 
Caos Punk. Porto Alegre, n. 2, 1986. 
Desordem do Sistema. São Paulo, n. 2, 1983. 
Diário Punkpular. São Paulo, n. 0, 1983. 
Espectros do Caos. n. 1, 1984. 
Factor-Zero. São Paulo, n. 0, 1981. n. 1, 1982. 
Grito Punk. São Luís, n. 4, 1990. 
Lixo Cultural. São Paulo, n. 0, 1983. 
MD. São Paulo, n. 2, 1982. 
SP Punk. São Paulo, n. 2, 1983. 
WC. São Paulo, n. 2, 1986. 
 
 

1990: 

Ação Suburbana. São Paulo, n. 1, 1994. 
Acratismo Punk. Rio de Janeiro, n. 2, 1997. 
Agonia Revoltante. Leme (SP), n. 18, 1995. 
Anarco-Feminista. Guarulhos (SP), n. 1, 199_. 
Antes que Seja Tarde. São Bernardo do Campo (SP), n. 1, 1993. 
Anti-trégua. São Paulo, n. 4, 1994. 
Deterioration. Lauro de Freitas (BA), n. 5, 1992. 
Disthúrbios Musicais. Jundiaí (SP), n. 2, 1992. 
Frutos da Miséria. Teresina, n. 1, 1996. 
Gestos de Revolta. Guarujá (SP), n. 3, 1996. 
Infernal Sanctum. Pelotas (RS), n. 4, 1995. 
Invasão. Foz do Iguaçu (PR), n. 5, 1992. 
Libertárias. Santos (SP), n. 3, 199_. 
Necessidade de Erguer. Natal, n. 4, 1995. 
Pandora. Guarulhos (SP), n. 3, 1993. 
Protectors of Noise. Taguatinga (DF), n. 3, 1992. 
Protesto Kaótico. Rio de Janeiro, n. 3., 199_. 
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Resistência e Luta. Santos (SP), n. 9, 1995. 
Restos de Nada. Santa Maria (RS), n. 3, 199_. 
Sociedade dos Mutilados. São Luís, n. 2, 1991. 
 
 

2000: 

Abdução Extrema. Sumaré (SP), n. 5, 2001. 
Atitude Punk. São Paulo, n. 1, 200_. 
Auto-libertação. São Paulo, n. 1, 2002. 
Bandeira Negra. Mamaguape (PB), n. 1, 2009. 
Boca Suja. Salvador, n. 6, 200_. 
Boletim Anarcopunk SP. São Paulo, n. 1, 2001. 
Boletim do M.A.P.. São Paulo, n. 4, 2005. 
C.A.M.P.. Porto Alegre, n. 1, 2009. 
Cicatrizes del Bataglia. São Paulo, n. 1, 2008. 
Crucificados pelo Sistema. Fortaleza, n. 1, 2009. 
Cultura de Rua. São Paulo, n. 1, 200_. 
Cultural Manifesto. n. 1, 2009. 
Espaço Perdido. Santos (SP), n. 2, 2010. 
Estado de Kaos. Morrinhos (GO), n. 1, 200_. 
Gritos de Revolta das Mulheres Libertárias. São Paulo, n. 1, 2002. 
Improviso. Poço Redondo (SE), n. 1, 2006. 
Incógnito. Campina Grande (PB), n. 1, 2008. 
Kaos Universal. Itabaiana (SE), n. 2, 2009. 
Nuvem Negra. São Paulo, n. 1, 2009. 
Pirata. Montes Claros (MG), n. 3, 2008. 
Pobre Realidade. Alagoinhas (BA), n. 1, 2008. 
Punx Attack. Recife, n. 4, 2005. 
RawPunk Sub. Poá (SP), n. 2, 2008. 
Real Zine. Recife, n. 2, 2001. 
Resistência Marginal. Natal, n. 1, 2006. 
Revolta Suburbana. n. 1, 2010. 
Tijolada Conscio. Recife, n. 1, 2001. 
Zine da U.M.P.. São Paulo, n. 8, 2005. 
 
_________ 

Total do corpus: 66 fanzines. 
 
 


