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RESUMO 

 

Trata-se de pesquisa que objetiva analisar os fanzines da coleção “Só Babado”, 
criados pelas internas da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, como 
ferramenta de expressão da comunidade deLésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (LGBTT). Esta coleção de fanzines é produzida pelo grupo “Meninas 
que Brilham” formado inicialmente por internas da Casa de Privação Provisória de 
Liberdade III Agente Elias Alves da Silva. Após rebelião em 2016 as internas foram 
transferidas para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes. Ambas as 
instituições estão localizadas no estado do Ceará. A pesquisa foi guiada por 
percurso metodológico constituído pela abordagem qualitativa, pelo método de 
pesquisa análise documental e pela técnica de análise de conteúdo com o 
estabelecimento de categorias. O corpus documental conta com nove publicações 
impressas, sendo uma produzida em 2014, cinco em 2015 e três em 2016.O número 
deste corpus se dá pela dificuldade de acesso às publicações aliada à escassez de 
cópias disponibilizadas para o público, e ainda por se tratarem de obras que 
inicialmente só possuíam como público-alvo a população interna das casas de 
privação provisória de liberdade, visitantes ocasionais e os familiares das 
detentas.Os resultados demonstram que os fanzines são utilizados como ferramenta 
de expressão das internas visandoà construção do perfil cidadão, que passa pela 
tomada de consciência do indivíduo de sua identidade, o que as fazem se engajar 
mais na luta por seus direitos e estabelecer relacionamentos mais estreitos com 
aqueles da sua comunidade, formando uma rede social afetiva pujante, na qual elas 
se sentem seguras para assumir sua individualidade, traçando estratégias para 
alterar sua realidade. Conclui-se que ao escrever e publicar os fanzines da coleção 
“Só Babado!”, as internas conseguem pedir intercessão, comunicar assédios e 
abusos, e ver a si mesmos como parte de uma sociedade, que futuramente ao 
serem libertadas, as verão com mais outro estigma, a de ex-presidiárias. Por isso, a 
relevância desse meio de comunicação e expressão, para promover consciência, 
momentos de discussão, reflexão, dar voz e vez a quem está recluso, mas quer ser 
visto para além do preconceito e da intolerância. 
 
Palavras-chave: Fanzine. Ferramenta de expressão. Comunidade 
LGBTT.Identidade. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

It is a research that aims to analyze the fanzines of the collection "Only Babado", 
created by the inmates of the Imelda Lima Pontes Prison Unit, as a tool for the 
expression of the community of Lesbian, Gay, Bisexual, Transvestite and 
Transsexual (LGBTT). This collection of fanzines is produced by the group "Girls 
Who Shine" initially formed by inmates of the House of Provisional Deprivation of 
Freedom III Agent Elias Alves da Silva. After rebellion in 2016 the inmates were 
transferred to the Prison Sister Imelda Lima Pontes. Both institutions are located in 
the state of Ceará. The research was guided by methodological course constituted 
by the qualitative approach, by the method of research documentary analysis and by 
the technique of content analysis with the establishment of categories. The 
documentary corpus has nine printed publications, one of which is produced in 2014, 
five in 2015 and three in 2016. The number of this corpus is due to the difficulty of 
access to publications, coupled with the scarcity of copies available to the public, and 
because they are of works that initially only had as target public the internal 
population of houses of provisional deprivation of liberty, occasion al visitors and the 
relatives of the inmates. The results demonstrate that the fanzines are used as a tool 
for expressing the intern alones, aimingt the construction of the citizen profile, which 
passes through the individual's awareness of the identity, which makes them engage 
more in the struggle for 
theirrightsandestablishcloserrelationshipswiththoseoftheircommunity, forming a 
powerful social network in which they feel safe to assume their individuality, tracing 
strategies to change their reality. It is concluded that in writing and publishing the 
fanzines of the collection "Only Babado!", The interns can ask for intercession, 
communicate harassment and abuse, and see themselves as part of a society, that 
in the future, when they are released, they will see them more another stigma, that of 
ex-offenders. Therefore, the relevance of this means of communication and 
expression, to promote awareness, moments of discussion, reflection, give voice and 
time to those who are reclusive, but want to be seen beyond prejudice and 
intolerance. 
 
Keywords: Fanzine. Expression tool. Community LGBTT. Identity. Citizenship. 
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GLOSSÁRIO 

 

AIDS  Síndrome de imunodeficiência adquirida  

Cisgênero Pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 

determinado no momento de seu nascimento  

Dadaísmo Movimento artístico e literário que surgiu durante a 

Primeira Guerra Mundial como uma forma de protesto 

contra os cânones estéticos dominantes. Visava criar 

uma nova forma de arte partindo do zero, tal como 

inicia uma criança o seu caminho pela vida.  

Dadaísta Adepto do dadaísmo  

Heterossexual Indivíduo que sente atração sexual por e/ou mantém 

relação amorosa e/ou sexual com pessoa do sexo 

oposto  

Heteronormatividade Termo usado para descrever situações nas quais 

orientações sexuais diferentes da heterossexual são 

marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas 

sociais, crenças ou políticas.  

Gênero binário  Sistema de classificação do sexo  e do gênero em 

duas formas distintas divididas entre 

masculino e feminino, homem e mulher.  

LGBTT Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Comunicar-se é um ato necessário para os seres humanos, expressar suas 

ideias para a comunidade que integra faz parte do conjunto de ações essenciais 

para que o indivíduo mantenha seu bem estar emocional.Esse fato toma uma 

importância maior quando o indivíduo em questão faz parte de um grupo de minorias 

com pouca visibilidade social, visto que muitas vezes essas pessoas têm seus 

discursos silenciados e, portanto, possuem poucos canais de comunicação efetivos, 

onde sua voz será ouvida. 

 Ao iniciar a busca por meios de comunicação que contemplem suas 

demandas esse indivíduo se depara com os fanzines, um tipo de publicação 

independente produzida, divulgada e distribuída por seus próprios autores que 

geralmente os distribuem diretamente ao leitor em feiras especializadas, após uma 

longa e demorada conversa sobre o fanzine ou sobre um tema relacionado. A 

publicação é adquirida por meio de trocas de fanzines ou por uma quantia de 

dinheiro que cobrem em geral apenas os gastos com materiais utilizados. 

 Quem faz fanzine ama o ato de fazer a publicação, não se trata apenas de 

manufaturar um produto comercial, existe ali um objetivo específico implícito: é uma 

parte do seu eu que vai ali naquele papel. Logo um objeto tão carregado de 

subjetividades não poderia enquadrar-se nos moldes editoriais exigidos pelas 

grandes editoras, cada fanzine tem seu tempo e um modo de construção singular. 

 Fazer um fanzine é um ato revolucionário, com ele você subverte as normas 

do sistema, não existe mais o ter que adequar seu estilo ou temática ao gosto 

popular, não é preciso se enquadrar em um molde, para alguns autores destas 

publicações ter partes (ou o todo) de sua obra inelegíveis é sinônimo de orgulho e 

escolha proposital, o que deve sempre haver é a vontade de falar e ter uma voz. 

Com os fanzines, a oportunidade para esses pequenos autores foi aberta e assim há 

uma proliferação de autopublicações que abordam diversos temas, em diversos 

formatos, mostrando diferentes óticas sob uma infinidade de formas, visto que a 

liberdade que um fanzine oferece para criar é enorme e depende apenas do seu 

criador e dos materiais disponíveis para tomar forma. 

 O fanzine por sua essência possui o potencial de dar voz aos grupos 

marginalizados ou excluídos pela sociedade, assim foi com o movimento punk da 
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década de setenta que continua sendo até hoje um valioso veículo de comunicação 

para alguns grupos que disseminam suas ideias por esses pedaços de papel. 

A partir destas reflexões e por compreendermos a relevância dos fanzines 

como veículo de comunicação, construímos esta pesquisa tendo como problema de 

pesquisa: como as temáticas abordadas na coleção de fanzines "Só Babado" se 

constituem como uma ferramenta de expressão da comunidade  Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT)? 

Nosso objeto de estudo é constituído por fanzines da coleção “Só Babado!” 

produzido pelo grupo “Meninas que Brilham” formado inicialmente por internas da 

Casa de Privação Provisória de Liberdade III Agente Elias Alves da Silvasob 

orientação da assistente social Josefa Feitosa. Após uma rebelião ocorrida em maio 

de 2016 (CE, 2016) as internas remanescentes foram transferidas para a Unidade 

Prisional Irmã Imelda Lima Pontes voltada para o atendimento de “presos gays, 

bissexuais e travestis, o presídio também atende idosos e pessoas vulneráveis, 

como internos com dificuldade de locomoção, além dos que cumprem pena por 

infração à Lei Maria da Penha” (G1, 2016). Seu principal objetivo é combater casos 

de violência e assédio a comunidade GBT (gays, bissexuais e travestis).  A primeira 

instituição citada fica localizada no município de Itaitinga e a segunda no município 

de Aquiraz, ambas situadas do estado do Ceará. 

Nesta perspectiva, delineamos o seguinte objetivo geral para esta pesquisa: 

analisar os fanzines da coleção “Só Babado”, criados pelas internas da Unidade 

Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, como ferramenta de expressão da comunidade 

LGBTT. Os objetivos específicos se concentram em:   

a) apresentar o gênero de publicação fanzine como uma ferramenta de 

comunicação alternativa para grupos invisíveis pela sociedade;  

b) analisar as categorias das temáticas abordadas pelas internasda 

Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontesnas publicações;  

c) demonstrar o potencial comunicativo dos fanzines de construção de 

identidade e cidadania para a comunidade LGBTT encarcerada. 

 

 O tema deste estudo foi escolhido por se tratar de uma temática que poderá 

contribuir para o campo da Biblioteconomia ao trazer novos debates para a área e 

também pelo fato de os fanzines serem um gênero de publicação detentor de um 

grande potencial comunicativo, entretanto raramente estudado. Durante o decorrer 
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da pesquisa acompanhamos o processo de produção de fanzines, começamos uma 

pequena coleção de temas e autoresdiversos, participamos de eventos como 

expositor e conversamos com as pessoas que fazem esse movimento acontecer. 

Percebemos quão importante é a interação com o leitor para os fanzineiros.Durante 

eventos literários realizadosna cidade de Fortaleza podemos conversar com alguns 

produtores sobre as motivações para se fazer um fanzine, e assim, conhecemos o 

fanzine "Só Babado". O que mais chamou atenção foram as situações que a 

população de presos LGBTTencarcerada vivenciam, ficamos deveras tocados com 

os escritos e como diferentes realidades convivem conosco de forma invisível.  

Esta pesquisa está organizada em cinco seções. A primeira é a Introdução 

que apresenta uma breve contextualização do tema, a justificativa e os objetivos a 

serem alcançados com esta pesquisa. A seção dois aborda as características dos 

fanzines, sua história e evolução no Brasil e no mundo.A terceira seção 

contextualiza a história do movimento LGBTT, suas lutas e conquistas ao longo do 

tempo com a relação existente entre indivíduo e sociedade. A quarta seção traz o 

percurso metodológico, descreve o objeto de estudo e discorre sobre o método e 

abordagem utilizados na análise dos dados, bem como a própria análise em si. Na 

quinta seção encontraremos as considerações finais com o delineamento da 

pesquisa apresentando os resultados obtidos, as considerações e contribuições 

possíveis para a discussão do assunto.   
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2 FANZINES 

  

 A palavra fanzine é um neologismo oriundo da língua inglesa, formado pela 

justaposição das palavras fanatic e magazine que em tradução livre para a língua 

portuguesa significa revista do fã, mas esse termo só foi criado na década de 

quarenta, aproximadamente uma década depois do surgimento das primeiras 

publicações do gênero. Apenas durante a década de 70 esse termo passou a ser 

largamente utilizado para designar esse tipo de publicação. A popularização do 

termo se deu por estudantes que usavam fanzines para divulgar suas ideias contra o 

sistema social vigente, organizar manifestações e outras ações consideradas 

subversivas pelas autoridades dominantes (ANDRAUS, 2003). São publicações 

independentes feitas de maneira artesanal, e no início utilizavam mimeógrafos e 

fotocopiadoras para sua reprodução, mas hoje o mais comum é o uso 

deimpressoras caseiras para produzir os fanzines. 

 Nesta modalidade de publicação o autor é livre para utilizar qualquer material 

que queira para compor a estética de sua publicação, sendo mais comum o uso, por 

exemplo, de recortes de revistas para a elaboração de colagens, desenhos 

rabiscados, carimbos e textos escritos à mão. Quando pensamos nas publicações 

digitais, ou os chamados e-zines, a sofisticação nas ferramentas é o que nos vem à 

mente. Alguns produtores de e-zines utilizam programas de softwares profissionais 

como CorelDraw, Photoshop, Adobe InDesign ou programas de código livre como 

Gimp ou Scribus para construir as páginas que serão impressas.Atualmente existem 

opções para criar e distribuir os fanzines de modo on-line, através de ferramentas 

que operam por meio de sites, como por exemplo o site Flipsnack, Issu, Canva e 

Scribd, ressaltamos que apenas o primeiro a ser citado possibilita tanto a edição 

como distribuição do material.Há também os criadores que mesmo com todas as 

facilidades de edição proporcionadas pelo meio digital, optam por fazer um e-zine 

que se assemelhe às publicações analógicas. 

 Também é possível encontrar fanzines que utilizam sofisticadas teorias de 

composição de imagem e outros conceitos de legibilidade textual, tentando uma 

aproximação de seu trabalho com as publicações comerciais encontradas nas 

bancas de revistas e livrarias ao utilizar massivamente os padrões gráficos 

estabelecidos pelos meios de comunicação formais não os invalidam como fanzines, 

conforme Lourenço (2006) geralmente essas publicações são feitas por profissionais 
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das artes gráficas ou “fanzineiros” que adquiriram tais habilidades por experiências 

práticas. Também há aqueles que refutam toda a estética apresentada nas 

publicações do mercado editorial e criam verdadeiros manifestos dadaístas, 

experiências visuais ricas em experimentação gráfica, muitos outros que adotam 

diversas maneiras, técnicas e processos para criar seus fanzines. As limitações 

orçamentárias, o modo de distribuição e a mídia escolhida para suporte influenciam 

diretamente o resultado final. 

 

2.1 História dos Fanzines 

 

Coloca-se como ponto inicial dos fanzines o ano de 1930, durante a era de 

ouro da ficção-científica nos Estados Unidos com The Comet, de Ray Palmer para o 

Science Corresponde Club que logo em seguida foi acompanhada pelo surgimento 

de The Planet editada por Allen Glasser para o The new York Scienceers 

(MAGALHÃES, 1993 p.29). Com isso deu-se início a uma produção crescente dessa 

nova modalidade de publicação, que eram organizadas por fã clubes e leitores das 

revistas de ficção-científica, profissionais ávidos por comunicar sua paixão ao 

mesmo tempo em que queriam manter a informalidade entre os correspondentes e 

estimular sua participação. 

 
Em sua origem, a ficção-científica era tratada como subliteratura, sendo 
renegada pelos circuitos oficiais. A forma que os amantes desse gênero 
literário encontraram para divulgar os seus trabalhos foi criar suas próprias 
publicações, editando boletins e magazines para circular entre outros fãs. 
Dessa maneira surgiram os Fanzines [...] (MAGALHÃES, 2003, p. 57). 
 

Logo os fanzines mostraram a sua vocação para integrar grupos e dar voz a 

uma pluralidade de discursos, começaram a ser utilizados cada vez mais por grupos 

que não se sentiam representados pelos grandes meios de comunicação e essa 

vontade de ser ouvido, de possuir uma visibilidade, mesmo que fosse em um círculo 

restrito, foi transmutada em novas publicações que não era dedicadas apenas à 

ficção científica, mas a diversos assuntos. Cada cultura poderia ter um canal de 

comunicação entre seus aficionados e essa nova possibilidade mudou tudo, como 

Magalhães (1993, p. 29-30) ressalta: 

 
Produzidos por indivíduos ou por grupos, os fanzines logo passaram a 
tomar os rumos mais diversos, com abordagens as mais excêntricas. As 
relações entre os grupos de fãs tornaram-se cada vez mais estreitas, seja 
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por meio da troca de publicações ou do seu envio gratuito aos leitores mais 
assíduos, aos correspondentes e colaboradores.   
 

 Após contagiar os Estados Unidos os fanzines espalharam-se ao redor do 

mundo, indo para a Inglaterra, onde em 1936 foi publicada NovaeTerraeproduzida 

por Maurice Handon e Dennis Jacques. Mas com a chegada do movimento punk nos 

anos 70 os fanzines viraram uma publicação panfletária, onde a ideologia punk 

poderia ser difundida sem restrições, nascendo assim o SniffingGlue (Cheirando 

Cola - tradução livre): 

 
Seu editor é Mark Perry, bancário, 19 anos, cabelos longos, entediado com 
o emprego. Então ele ouve um disco dos Ramones, assiste ao grupo ao 
vivo, acha ótimo e decide escrever uma crítica a respeito. Escreve oito 
páginas e tira 200 cópias, em xerox, no escritório da namorada. E passa 
adiante. Corta o cabelo, compra calças justas e meias fosforescentes, larga 
o emprego e torna-se Mark P. Com a explosão do Punk, o Fanzine cresce 
tanto que ser torna o porta-voz do movimento. No número 4, a tiragem 
passa para 1000 cópias e no número 10 já é internacional, com 8000 cópias, 
impresso em off-set. (BIVAR, 1998, p. 51) 
 

 

No número 5 de SniffingGlue Mark Perry admite estar entediado e passa o 

fanzine para o público, incitando os leitores insatisfeitos com o conteúdo 

apresentado a criarem seus próprios fanzines. Esse chamado gerou uma onda de 

produção de fanzines de variados estilos e temas. Como observado por Magalhães 

(1993, p.23) os fanzines punks são importantíssimos para a imprensa alternativa 

pois “a partir dos fanzinespunks, o termo fanzine ganhou popularidade e passou a 

denominar as publicações informativas de fã-clubes ou movimentos organizados de 

minorias. 

Em 1960 Patricia e Richard Lupoff editaram o fanzine Xero - que após algum 

tempo teve seu nome mudado para Al in Collor for a Dime -, um fanzine 

mimeografado dedicado à ficção científica, mas que também continha assuntos de 

cultura pop. Esse fanzine alimentou o espírito “faça você mesmo” do público, pois os 

editores convidavam os fãs a unirem-se e construir suas próprias publicações, no 

que eles atenderam ao pedido prontamente. Após esse chamado, houve uma 

explosão de publicações. Em um instante havia várias publicações desse gênero 

circulando e não havia nenhum tipo de controle ou mesmo registro. Então no meio 

do mar de publicações fundou-se a AmateurPublisher’sAssociation visando assim 

obter uma mínima estimava do que ocorria naquele momento (MAGALHÃES, 1993 

p.30). 
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Lacerda (2008) menciona que na Europa existem predominâncias em cada 

região, por exemplo, na Alemanha e Suécia os fanzines de ficção-científica editados 

por clubes de aficionados constituem a maioria das produções, enquanto que na 

Holanda, Suíça, Itália, Bélgica, Espanha e Portugal as histórias em quadrinhos são 

tidas como preferidas. 

A França merece um destaque especial pela qualidade gráfica de suas 

edições e periodicidade mantida, sendo comum fanzines com muitos volumes 

lançados, como descrito por Magalhães (1993, p.31) nessa passagem: “Francis 

Lacassin, Remo Forlani e Alain Renais, transformou o fanzineGiff-Wiff em uma 

luxuosa revista que durou 23 números [...]”. Também lá foi criada a Fanzinothèque 

de Poiters, organizada por Didier Bourgouin em 1889 tendo como objetivo a 

catalogação, conservação e promoção dos fanzines da cena punk. Atualmente a 

Fanzinothèque “é composta por 55.000 documentos, fanzines, micro edições, 

imprensa alternativa... É a maior coleção de fanzines europeus e cresce mil 

exemplares a cada ano” (LA FANZINOTHEQUE, 2018), adquirido por meio de 

doações de colecionadores particulares e editores, com destaque especial para a 

coleção de revistas e quadrinhos alternativos da década de 1970. 

A Fanzinothèque também possui um catálogo online organizado por palavras-

chave disponível para consulta pública dividido em categorias concebidas através 

dos assuntos abordados nas publicações que compunham o acervo inicial, sendo 

uma importante base de dados para os entusiastas do assunto. O catálogo tenta 

manter o ar descontraído e informal dos fanzines, dando ao usuário uma experiência 

livre e com vários caminhos a serem tomados pelo navegador, como fica visível no 

texto informativo encontrado na página da organização: 

 

O catálogo apresenta todas as obras listadas e arquivadas pela La 
Fanzinothèque. Ele permite que você navegue nos arquivos e seja 
constantemente atualizado. É possível abordá-lo através de diferentes 
caminhos: a pesquisa por palavra-chave é a mais simples. Se você não 
sabe qual palavra-chave entrar, você pode analisar as últimas aquisições: 
são os últimos registros gravados, eles dão uma visão da produção atual de 
fanzines e micro-edições, também há fanzines mais antigos que são a base 
do arquivo. Você também pode escolher entre as categorias propostas, que 
permitem definir um tema dominante. (LA FANZINOTHEQUE, 2018). 
 

Outras fanzinotecas e coleções particulares também existem, compostas por 

acervos físicos e digitais, a maioria delas são mantidas por iniciativa pessoal e por 

meio de uma rápida pesquisa na internet poderá se ter acesso a um número 
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significativo de resultados, a escolha para o destacar  particularmente a La 

Fanzinothèque de Poiters se deve ao fato desta possuir um acervo rico, bem 

conservado, organizado, acessível ao público e ser também um centro cultural 

divulgador e mantenedor da cultura underground ao promover pontualmente cursos 

e oficinas sobre fanzines, oferecer ateliês de criação e exposições temáticas. 

 

2.1.1 Os Fanzines no Brasil 

 

Em meados da década de 60 surgem os primeiros fanzines brasileiros, a 

primeira publicação a ser feita no Brasil era dedicada ao gênero de histórias em 

quadrinhos e utilizava o modelo de boletim, “Edson Rontani lançou em Piracicaba o 

boletim Ficção, órgão do Intercâmbio Ciência - Ficção Alex Raymond” 

(MAGALHÃES. p. 39, 1993), o qual era mimeografado e distribuído de forma gratuita 

entre os colecionadores e fãs, sem nenhuma divulgação ou trabalho de marketing 

para promovê-lo contando apenas com a divulgação do público. Também era de 

periodicidade irregular e contou com apenas doze números impressos 

(MAGALHÃES. p.39-40, 1993). 

Magalhães (1993, p.38-39) divide a história do fanzine brasileiro em quatro 

fases: os pioneiros constituída pela geração mimeógrafo onde tudo era muito novo 

e ainda havia muito a se definir, ocorrendo entre os anos de 1965 a 1976 e tendo 

como principal público os leitores de histórias em quadrinhos; consolidação 

caracterizada por uma crescente produção de fanzines e uma maior atenção ao 

conteúdo produzido no Brasil, ocorrendo entre os anos de 1977 a 1982; expansão 

onde dezenas de publicações eram lançadas simultaneamente e quase todos os 

estados do país contam com produção de fanzines durante esta fase que ocorreu 

entre 1983 a 1986. Essa fase foi muito importante para a consolidação do quadrinho 

nacional como mercado para jovens ilustradores e roteiristas; e por último a crise da 

produção de fanzines, fase em que o país sofria com a crise econômica, e, por isso, 

a produção e distribuição de fanzines ficou estagnada durante os anos 80 e 90. 

Entretanto, Magalhães em seu artigo intitulado “A mutação radical dos fanzines” 

(2003) acena para um novo período, onde a revolução informática foi um fator 

importante para o renascimento dos fanzines no Brasil possibilitando um alcance 

maior do público e viabilizando um novo modo de distribuição com a chegada da 

correspondência por correio eletrônico. 
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No Ceará o primeiro ‘Zine-se’ ocorreu em Fortaleza em 2002 com objetivo de 

reunir os diversos produtores de fanzines e leitores que trocavam suas publicações. 

Os participantes deste evento ocupavam um espaço público da cidade que era 

anunciado anteriormente ao público, fazendo assim a cultura fanzineira rodar por 

todos os locais de Fortaleza, mas com especial apreço pelo bairro do Benfica, local 

onde aconteceram mais edições deste evento. O Zine-se foi palco de encontros 

entre os articuladores de fanzines, artistas, leitores e admiradores dos fanzines e 

constituiu-se como uma rede de ligações para as futuras ações que iriam ocorrer em 

breve como a Organização Não-Governamental ZINCO, o Seminário Cabeças de 

Papel e o projeto de criação da Fanzinoteca de Fortaleza. Neste período houve o 

início de uma intensa atividade de troca, produção e visibilidade dos fanzines em 

Fortaleza (MEIRELES, 2013). 

Em 2004 surge a Organização Não-Governamental ZINCO, sigla para “Centro 

de Estudo, Pesquisa e Produção em Mídia Alternativa. “ZINCO” é a junção das 

primeiras sílabas de Zine Corporation, ou seja, uma corporação de fanzines” 

(MEIRELES, 2013).  Essa organização promoveu três versões do Seminário 

Cabeças de Papel, o primeiro “ocorreu em novembro de 2005 e teve como tema 

Zine e Protagonismo. O Seminário Cabeças de Papel II ocorreu em julho de 2007 e 

voltou-se para o tema Zines e Educação, realizado com o prêmio do I Edital das 

Artes de Fortaleza, na área de Literatura. A terceira edição tem como intuito 

promover a discussão, produção, troca de difusão de experiências artísticas e 

culturais envolvendo o universo zineiro local, nacional e internacional. sendo que o 

último cujo tema foi Zines como Patrimônio Material e Imaterial (CABEÇAS DE 

PAPEL 3, 2011), também tinha como objetivo a pesquisa, documentação e 

produçãode mídia alternativa e a criação da zineteca de Fortaleza ( ZINCO, 2018). 

 

2.2 Fanzine ou zine? 

 

Como citado na subseção anterior, o termo fanzine era utilizado para definir 

todas as publicações do gênero, mas com a evolução e proliferação das publicações 

alguns autores começaram a denominar suas publicações apenas de “zines” e não 

mais fanzines, por acreditarem que esse termo restringia seu conteúdo a apenas 

assuntos relacionados a publicações de fãs para fãs. Magalhães (1993, p. 8) 

corrobora com esse pensamento ao conceituar “fanzine como uma publicação 
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informativa produzida por fãs e dirigida aos aficionados de determinada arte ou 

hobby”. Ainda segundo o autor, um fanzine difere de uma revista alternativa por se 

caracterizar como um veículo essencialmente informativo, apresentando-se como 

um boletim. 

De acordo com Magalhães (1993, p. 16) da mesma forma que “há pontos de 

ligação entre a imprensa alternativa e a grande imprensa, também encontram-se 

pontos de convergência entre os fanzines e as revistas alternativas”, ou seja, não há 

um processo correto e exato para se criar um fanzine, por ser uma atividade de 

criação na maioria das vezes individual e que preza pela liberdade tanto de opinião 

quanto de expressão. Os gêneros e meios podem se mesclar e juntarem-se em algo 

novo, dificultando assim uma definição mais apurada do que seria um único modo 

de produzir um fanzine, o que é aceito para caracterizar esse tipo de publicação é o 

que vai determinar o caráter da publicação: “o conteúdo, a forma de produção e o 

espaço maior ou menor ocupado por esses elementos.” (MAGALHÃES, 1993, p. 16). 

Ao chamar esse tipo de produção de zine, libertando-se do sufixo fane assim 

ampliando o escopo desse conceito, estabelece-se uma relação mais aproximada 

com a mídia alternativa, adotando o lado mais ligado ao “magazine” e afastando-se 

do lado “fanatic” estabelecidos por seus ancestrais. As novas publicações têm em 

comum o foco na auto expressão e uma quebra na cadeia consumidora estabelecida 

anteriormente, não há mais um fã que troca notícias ou um aspirante a editor 

profissional fazendo testes para o mercado editorial convencional. Os gêneros e as 

mídias se mesclam para comunicar que ali há uma obra que envolve alguém 

passando uma mensagem direta ao leitor (WRIGTH, 1997). 

Ao pensar e avaliar as últimas publicações do gênero, percebemos que essas 

publicações sofreram diversas transformações até chegarem ao modelo que vemos 

nos dias atuais, pois “o zine é tão livre que ora chamo O zine, ora A zine, então até o 

gênero da palavra muda pra mim. Acredito que na verdade hoje ele é menos ligado 

ao suporte físico e mais à ideia da mídia independente: pessoas falando o que 

querem e como querem.” (CALVACANTE, 2018). 

Wrigth (1997) salienta que as linhas que separam os fanzines e os zines são 

tênues e as diferenças entre eles existem. Ducombe (2008) é um dos autores que 

defende a dicotomia entre fanzine e zines, criando uma taxonomia onde os fanzines 

são subordinados aos zines. Atualmente o termo zine é mais utilizado para designar 

as publicações independentes, especialmente as do gênero história em quadrinhos, 
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e também é comum uma alternância entre esses dois termos. Nesta pesquisa 

adotamos o uso do termo fanzine para descrever o objeto de estudo por se tratar de 

publicações mais artesanais, com uma estética mais aproximada dos punkzines da 

década de 80 e pelas publicações serem descritas como fanzines pelos próprios 

autores. 

 

2.2.1 Gêneros de Fanzines 

 

Por serem publicações que prezam pela liberdade e que têm a sua produção 

atrelada diretamente à disponibilidade de recursos disponíveis (tanto materiais como 

imateriais) pelo autor/editor, os fanzines caracterizam-se por sua produção 

esporádica, alguns títulos têm apenas alguns números ou possuem uma 

periodicidade errática ou até mesmo podem sofrer mudanças em sua linha editorial 

sem aviso prévio aos leitores, sofrer mudanças no formato e material utilizado, enfim 

a liberdade da qual os fanzineiros dispõem tornam esse tipo de publicação 

imprevisível e a miríade de assuntos que ela aborda, torna o uso de uma 

classificação uma tarefa complicada, mas mesmo com todos esses fatores podemos 

notar algumas similaridades que nos deixam entrever um possível padrão.   

Magalhães esboça uma divisão por assuntos em seu livro “O que é Fanzine?” 

(1993), separando-os em quatro grandes grupos básicos, os fanzines de ficção 

científica, os de música, quadrinhos e gêneros diversos uma categoria que abraça 

desde os fanzines literários até os políticos. Vale lembrar que essa divisão foi 

concebida antes do fenômeno da internet, na época do estudo a diversidade de 

assuntos já era extensa, com o aumento da velocidade nas comunicações e a 

facilidade nos meios de impressão essa diversidade só tende a aumentar, visto que 

um fanzine é criado através de interações entre pessoas que comungam de uma 

paixão em comum por um mesmo assunto ou simplesmente pelo prazer de 

comunicar suas ideias e encontrar alguém que as ecoe. 

A Fanzinothèque de Poitiers (2018) utilizou um sistema de classificação 

baseado nos temas identificados por eles nas publicações de seu acervo inicial, e 

através de seu catálogo on-line que foi disponibilizado ao grande público podemos 

encontrar as seguintes categorias: “arquitetura e urbanismo”, “cinema, vídeo e 

televisão”, “culinária”, “cultura”, “esportes”, “diverso”, “escrita” (literatura, poesia, 

jornais de estudante), “fanzinat” (categoria dedicada as publicações que tratam do 
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fanzine como assunto), “ficção científica, fantasia, horror”, “gráficos” (graphzines, 

fotografia, arte contemporânea), “humor”, “música”, e a secção “opiniões” (política, 

social, ecologia, sexualidades, feminismo). Ao compararmos essa divisão com a 

proposta por Magalhães, notamos que algumas categorias se repetem, mas há um 

crescimento significativo na diversidade de temas abordados. 

Stephen Ducombe (2008) criou uma taxonomia para os zines através de 

análise documental em antigas edições do fanzineFactsheet Five que é o que 

poderíamos classificar como network zine, ou seja, um fanzine destinado a divulgar 

e catalogar outros fanzines. 

Após realizar esse passo, Ducombe chegou a 21 grandes categorias, com 

algumas subdivisões que são: “ficção científica”, as publicações dedicadas a este 

gênero iniciaram o movimento fanzineiro; “música”, aborda um gênero musical, 

cantor ou grupo musical; “esportes”, gênero popular no Reino Unido tem como 

tema o mundo esportivo em geral; “televisão e filmes”, trata sobre shows 

televisivos, filmes e séries populares ou não entre os espectadores; “cenário”, 

contém informações sobre a cena local, geralmente voltados ao cenário 

underground musical, “fringeculture”, dedicados a teorias da conspiração, provas 

de existência de vida extraterrestre, assassinos em série, lendas urbanas e outros 

tópicos escusos; “religiosos”, dedicados a uma crença religiosa, aqui estão os 

pagãos, judeus, wiccas, cristãos, muçulmanos, evangélicos, agnósticos, ateus e 

também as sátiras e “piadas” com as crenças religiosas existentes ou não; 

“vocacionais”, contam estórias sobre a vida no trabalho, como escolher uma 

profissão ou manter-se nela; “saúde”, com receitas, dicas de saúde, experiências, 

avisos e outros tópicos relacionados à saúde física e mental; “sexuais”, abordam 

temas sexuais como fetiches, contos eróticos; “viagem”, comuns na forma de diários 

de viagem contam as experiências dos viajantes, dicas de locais para visitar, 

procedimentos burocráticos e hábitos culturais, “literários”, contos, poesia, ensaios, 

críticas literárias; “arte zines”, contém fotografias, desenhos, pinturas, colagens, 

mail art e uma série de outras formas de expressão artística; “comics”, destinada à 

história em quadrinhos; “network”, zines dedicados a divulgar outros zines; 

“pessoais ou perzines”, diários públicos onde o autor compartilha pensamentos, 

fatos de sua vida ou suas experiências; “políticos” que são divididos em duas 

seções “políticos com P maiúsculo” e “políticos com p minúsculo”. Na primeira 

seção encontramos as publicações que declaram abertamente sua ideologia 
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(comunista, anarquista, libertária, queer, feminista...) e na segunda encontramos as 

publicações que não se identificam diretamente com nenhuma ideologia, mas 

possuem a crítica social/ cultural como foco. 

As duas últimas categorias citadas por Ducombe são “etc” relacionada pelo 

autor a uma miscelânea de assuntos como dicas domésticas, jogos de tabuleiro, rpg, 

computação dentre outros abrangendo também as sátiras dedicadas a estes 

assuntos e  “o resto” definida pelo autor como uma grande e insensível categoria. 

Convém salientar a ferrenha distinção que o autor faz entre fanzine e zine, 

explicitada pelo fato de Ducombe ter criado uma categoria destinada apenas aos 

“fanzines”, o argumento utilizado por ele para justificar seu ponto de vista foi que os 

fanzines tratam essencialmente de nuances e pontos específicos de determinados 

gêneros culturais enquanto os zines abordam temas mais diversos, não sendo 

limitados por especificidades ou se restringindo a fandoms. 
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3 MOVIMENTO LGBTT: identidade e cidadania 

 

Os registros sobre práticas homoafetivas aparecem em diferentes civilizações 

da Antiguidade, como exemplo na Grécia antiga onde tais relações eram parte da 

estrutura social da época, sendo um rito de passagem necessário aos adolescentes 

como afirma Foucault (2002, p.15): 

 

Na Grécia, a verdade e o sexo se ligavam, na forma da pedagogia, 
pela transmissão corpo a corpo de um saber precioso; o servo servia 
como suporte as iniciações do conhecimento, as práticas 
homoeróticas eram apreciadas e vistas como algo normal, desde que 
se respeitasse a diferença de idade e se mantivessem os papéis no 
ato sexual, onde o rapaz deveria sempre fazer o papel passivo do ato. 
 

Porém o que na Antiguidade era um comportamento aceitável passou a ser 

considerada uma prática condenada ao longo dos anos e no século XIX começou a 

ser catalogada como uma doença psiquiátrica, tendo sido apenas em 1973 retirada 

oficialmente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) 

(SAMPAIO; GERMANO, 2014). No Brasil, em 1985, após decisão do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), a homossexualidade deixou de ser definida como 

patologia (MELLO et al., 2012).  Apesar de a conotação negativa e perseguições 

que os discursos médicos criaram, eles ajudaram a formar uma “condição 

homossexual”, atribuindo condutas características aos indivíduos que eram 

enquadrados nesse grupo. Logo esses mesmos sujeitos se viram parte de um grupo, 

estigmatizado negativamente. Essa marca imposta pela patologização da 

homossexualidade agiu como um aglutinador, as discussões geradas acerca do 

assunto ajudaram a criar um sentimento de identidade cujas: 

 

[...] restrições legais e médicas ao comportamento homossexual, 

explícitas ou não, geraram um tipo de atitude reversa, quando os 
próprios sujeitos identificáveis como homossexuais passaram a se 
enxergar como uma categoria à parte e a criar laços de identidade e 
esferas de sociabilidade. Antes que houvesse um movimento 
homossexual organizado, desenvolveram-se redes de sociabilidade 
que aos poucos delinearam um conjunto de traços que seriam, 
posteriormente, associados a uma identidade gay [...]. (FACCHINI, 
2011. p.11). 
 

Entre as décadas de 40 e 50 surgem as primeiras organizações do gênero, 

com seus esforços destinados a construção de espaços de sociabilidade e 
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estimulara tolerância para com os homossexuais. Durante as décadas de 60 e 70 a 

tônicamuda e os grupos assumem um discurso de autoafirmação e liberação, com 

uma crescente visibilidade e radicalização que possui como grande marco, o dia 28 

de junho de 1969, neste dia ocorreu a revolta de StonewallInn, que era um bar na 

cidade de Nova York famoso por possuir uma frequência de clientes homossexuais, 

seus frequentadores eram constantemente assediados pela polícia e neste dia os 

frequentadores do bar cansaram desta conduta por parte dos policiais e então  

partiram para confronto aberto, nessa data, 28 de junho, hoje se comemora o Dia 

Internacional do Orgulho Gay. Fazem coro ao clima de luta por visibilidade e direitos, 

também os movimentos feminista, negro e estudantil. (FACCHINI, 2011). 

No Brasil durante os anos de 1960 e 1970 surgem pequenas organizações, 

que mesmo duramente combatidas pela ditadura militar conseguiram se articular 

plenamente. Somente nos anos de 1970 visibiliza-se o movimento feminista seguido 

pelas primeiras organizações do movimento negro contemporâneo e do movimento 

homossexual, destacam-se o grupo Somos - Grupo de Afirmação Homossexual em 

São Paulo, o jornal Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro e o Movimento 

Negro Unificado.Em 1980 há uma cisão no grupo Somos,nascendo o primeiro grupo 

exclusivamente lésbico e também iniciam as atividades do Grupo Gay da Bahia, que 

coordenou uma campanha nacional nos anos de 1981 e 1985 pela despatologização 

da homossexualidade no Brasil ( FACCHINI, 2011). 

Os anos 1980 presenciaram uma epidemia sem precedentes, que 

inicialmente fora chamada de GRI (Imunodeficiência Gay Adquirida), sendo 

renomeada após algum tempo para AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) 

(SAMPAIO; GERMANO, 2014, p. 291). A comunidade gay foi especialmente afetada 

por esta epidemia durante este período, o que resultou numa mudança tanto nos 

objetivos das organizações como no modo de ser da organização, se antes o que 

predominava era uma organização coletiva onde todos possuíam papel de liderança, 

agora se delineava uma organização hierárquica com funções e cargos definidos. 

Nos anos de 1990 há uma diversificação dos sujeitos políticos internos que 

compõem os movimentos de causa LGBTT e assim uma diversificação das 

demandas propostas, tendo como pauta marcante a “incidência política e a 

visibilidade massiva [que] têm sido as principais estratégias utilizadas pelo 

movimento nos últimos anos.” (FACCHINI, 2011. p. 18). 

Houve avanços e retrocessos para o movimento LGBTT durante os últimos 
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anos. Entre os avanços citamos a maior visibilidade obtida ao decorrer dos anos 

tendo comofator impulsionador a epidemia de AIDS e a resposta governamental 

mesmo que um pouco demorada a essa demanda culminando com a realização da 

primeira parada LGBTT em 1997 que ocorreu na Avenida Paulista; uso do termo 

“orientação sexual” em oposição ao termo “opção sexual”; a união civil estável entre 

pessoas do mesmo sexo foi reconhecida oficialmente pelo Supremo Tribunal 

Federal em 2011 e o casamento civil entre homossexuais foi permitido em 2013 pelo 

Conselho Nacional de Justiça; em 2002 o processo de redesignação sexual foi 

autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e em 2010 passou a ser ofertado 

pelo Sistema Único de Saúde; o nome social, usado por pessoas transsexuais e 

travestis para se identificar quando ainda não alteraram seus registros oficiais, já são 

permitidos em órgão públicos, instituições de ensino, empresas estatais e nas 

provas do Enem. (FÁBIO, 2017). 

 É inegável que o movimento conseguiu vitórias ao longo dos seus anos de 

militância, porém alguns desafios antigos e outros novos se desdobram no horizonte 

como a crescente onda de homofobia, intolerância e crimes de ódio para com os 

integrantes desta comunidade, discriminação, bullying e a constante violação dos 

direitos anteriormente citados por omissão da lei.  

 

3.1 Direitos sociais:uma relação construtiva 

 

 Com o surgimento das cidades, a complexidade das relações entre os 

indivíduos aumentou, e com isso um novo sistema de interação que regeria a vida 

em sociedade teve que ser formulado, no qual cada indivíduo manteria suas 

liberdades individuais, mas estas não deveriam cercear a liberdade alheia. A partir 

dessa necessidade dual começa a se delinear o conceito de cidadão. Costuma-se 

atribuir o início da cidadania à pólis grega, onde os indivíduos deveriam resolver 

seus conflitos apenas argumentando e expondo sua situação com palavras, sem 

utilizar a violência ou a força como era o costume e aprimorou-se durante a 

ascensão do capitalismo e da classe burguesa, com a disseminação das ideologias 

referentes aos direitos humanos propostas por pensadores como Locke, Rousseau, 

Kant e Marx (MANZINI-COVRE, 1991). 

 Aliado ao conceito de cidadania proposta na Revolução Francesa nasce o 

Estado de Direito, que se opõe ao Estado de Nascimento, Estado Despótico, 
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caracterizados pela monarquia e aristocracia, essas classes detinham todo o poder 

sobre a vida do resto da sociedade, gerando abusos onde “a sorte dos homens 

podia ser decidida arbitrariamente; não havia como se opor à morte ou a outras 

imposições. […] Submetidos aos desejos do monarca e não tinham como defender 

sua segurança pessoal” (MANZINI-COVRE, 1991, p. 23-24). Assim o Estado de 

Direito impõe a obrigação do cumprimento da lei por todos, independente de sua 

classe ou condição social e tem início a instalação do “império da lei”. Essa 

mudança foi significativa para a construção da sociedade na qual vivemos. Se hoje 

podemos ir às ruas manifestar nosso descontentamento com a utilização das verbas 

públicas pelos governantes ou mesmo escrever um artigo criticando certo aspecto 

da sociedade sem sofrer represálias de um grupo ou outro indivíduo com maior 

poder ou força física, é por causa dos direitos de cidadania assegurados na 

Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas. 

 Os direitos de cidadania podem ser analisados através de três categorias 

interligadas entre si e interdependentes, pois cada uma dessas categorias 

complementa a outra. Essas categorias estão divididas em direitos civis, direitos 

políticos e direitos sociais.Os direitos civis correspondem ao direito sobre o 

corpo, e tudo aquilo que diz respeito à liberdade individual, um exemplo seria o 

direito de ir e vir e a livre expressão. Os direitos políticos estão relacionados à 

participação do indivíduo no exercício do poder, seja escolhendo seu representante 

através do voto ou criando organizações de representação direta como partidos, 

sindicatos, conselhos, associações comunitárias entre outras ou articulando formas 

de resistência à imposição de poder (greves, passeatas, campanhas sociais). 

Direitos sociais dizem respeito à dignidade humana, a ter saúde, moradia, 

alimentação, ao trabalho, educação básica, proteção aos desamparados dentre 

outros (MANZINI-COVRE, 1991). 

 Convém frisar que em muitos livros, cidadania ou o ser cidadão é comumente 

definido apenas como o sujeito em pleno gozo de seus direitos políticos, sendo esta 

apenas uma simplificação do conceito de cidadania, que é bem mais amplo e é um 

processo dinâmico, em construção, “as pessoas tendem a pensar a cidadania 

apenas em termos dos direitos a receber, negligenciando o fato de que elas próprias 

podem ser o agente da existência desses direitos” (MANZINI-COVRE, 1991, p. 11). 

Sendo assim, cidadania pode ser definida como um estado de ação onde os atores 
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do processo têm consciência de seus deveres e direitos para serem sujeitos 

atuantes dentro da sociedade, ajudando no processo de aperfeiçoamento do todo. 

Segundo Demo (1992, p.17) podemos também podemos compreender a cidadania 

como: 

 

[…] o processo histórico de conquista popular, através do qual a 

sociedade adquire, progressivamente, condições de tornar-se […] 

sujeito histórico consciente e organizado, com capacidade de 

conceber e efetivar projeto próprio. O contrário significa a condição 

de massa de manobra, de periferia, de marginalização. 

 

 É válido salientar que o autor procura mostrar a cidadania como um processo 

histórico de conquista popular que engloba os indivíduos da sociedade que agem 

como um coletivo consciente em busca de um ideal, tornando o ato de ser cidadão 

um processo emancipatório e mostra também que quando não há essa consciência, 

o que sobra é uma massa amorfa totalmente moldável, pronta a ser dominada por 

quem quer que seja. 

 Nesse viés de tomada de consciência, a vontade do indivíduo em se tornar 

um agente de transformação é um fator fundamental, pois sem esse impulso o 

indivíduo permanece estagnado, contente com aquilo que tem a frente por não 

conseguir enxergar nada além do que já lhe foi estabelecido. O cidadão enquanto 

sujeito que toma parte na mudança da sociedade também é o mesmo sujeito que 

possui uma subjetividade. Seus valores pessoais podem orientar suas práticas 

sociais fazendo com que tendam para a defesa de causas específicas. 

Aliada à vontade de ser um agente de transformação deve estar o insumo 

para que tal fato ocorra efetivamente, no caso deve ser dado ao indivíduo 

oportunidades para que ele desenvolva seu senso crítico e uma das maneiras de se 

fazer isso é através da informação.  

O ato de informar pode ser entendido como o ato de notificar, de tornar 

alguém ciente de determinado fato ou dar conhecimento, ciência de determinada 

situação. Estamos constantemente coletando dados e transformando-os em 

informação para uso em diversos objetivos, seja descobrir onde será a próxima aula 

ou qual o melhor horário para caminhadas. Estamos constantemente coletando, 

selecionando, processando e arquivando informações. Visto que não temos 

capacidade para absorvemos todas as informações a nossa volta, ignoramos 

algumas delas que serão apenas dados, nossos interesses conduzirão nossa 
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seletividade, afunilando assim nossa visão e engajamento na sociedade, pois: 

 
A informação corresponde a uma prática social que envolve ações de 
atribuições e transferência de sentido que, por sua vez, podem 
promover transformação nas estruturas cognitivo-sociais, mediante o 
desenvolvimento de novas estruturas de conhecimento. (SOUZA; 
NETTO, 2006) 
 

Notamos com isso que a informação é insumo essencial para a mudança no 

estado de consciência do indivíduo, mas não basta apenas ter a informação é 

necessário saber o que fazer com a mesma para assim existir a formação de novos 

estágios de mudança. A informação promove a criação de novas relações entre os 

sujeitos, agrupando-os em torno de um assunto comum, promovendo o debate, pois 

“através da interação informacional […] os sujeitos se comunicam e tomam 

conhecimento de seus direitos e deveres e, a partir desse momento, tomam 

decisões sobre suas vidas, seja de forma individual ou coletiva.” (SOUZA; NETTO, 

2006). 

Martins e Presser (2015) defendem que um maior acesso à informação 

amplia as possibilidades de conhecimento das pessoas, gerando uma maior 

participação política. Para as autoras no momento em que o indivíduo obtém acesso 

à determinada informação, seu conhecimento de mundo é alterado promovendo um 

novo estado de consciência política, que por sua vez gera o exercício da cidadania 

participativa, onde as demandas exigidas pelo indivíduo serão mais assertivas e 

resultarão em uma transformação social efetiva. Quão mais amplo seja o acesso à 

informação, mais indivíduos terão a oportunidade de desenvolver sua consciência 

política aumentando consequentemente o número de cidadãos que participarão 

eficazmente das assembleias e criarão propostas que afetarão diretamente a 

realidade da sociedade, tornando-os sujeitos autônomos de sua história. 

 

3.1.1 A importância da identidade individual para a expressão cidadã 

 

Segundo Castells (1996) a sociedade atual se configura através de redes de 

organização que são formadas por fluxos de interação entre elas. São os fluxos que 

mantêm a rede ativa e as criam. Ainda conforme o autor, fluxos são 

consideradossequências de troca e de troca programáveis, repetitivas e 

programáveis entre posições fisicamente desarticuladas de atores sociais em 
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organizações e institutos da sociedade. Para Castells (1996) entre esse fluxo e as 

redes de organização encontra-se o ator social ou o indivíduo, que está 

constantemente trocando seus valores entre esses diferentes espaços, em uma 

constante interação entre aquilo o que recebe do meio, aquilo que ele repassa e o 

que absorve sendo diretamente influenciado pelos valores dos quais tem contato 

nessa dinâmica.  

Castells também afirma que nossa sociedade se estrutura em torno de uma 

oposição bipolar entre o que ele definiu como Net e Self (1996. p.3), onde o Net diz 

respeito ao público, a sociedade e as novas formas organizacionais que surgiram 

com o uso da mídia de comunicação em rede; e o Self é relacionado ao indivíduo, 

ao subjetivo, sua identidade primária e as ações que fazemos para reafirmá-la. Na 

tentativa de defender nosso Self de desaparecer na Net acabamos por formar 

organizações, associamo-nos aqueles que possuem as mesmas identidades ou que 

simpatizamos, pois num mundo cheio de incertezas e mudanças bruscas e 

incontroláveis, as pessoas tendem a formar grupos com outras pessoas que tem 

semelhanças com suas identidades primárias (CASTELLS, 1996. p. 3). 

 Dentro desse pensamento podemos inferir que as conexões e o ambiente, ao 

qual o indivíduo está exposto, contribuem significativamente para sua formação, pois 

a identidade não se constrói só, ela é um jogo de trocas entre Net e Self, como 

afirma Vinhedos (2012, p.3). 

 

O desenvolvimento de nossas identidades tem início com a interação que 
estabelecemos com o meio em que vivemos e, portanto, de acordo com o 
universo social e cultural do qual fazemos parte. Seguindo esse raciocínio, a 
identidade se forma a partir de um processo de construção que se dá na 
interação com o outro, considerando as vivências, experiências, tornando-se 
assim passível de transformações ao longo de nossas trajetórias. 
 

Assim a construção da identidade de um indivíduo tem valor fundamental para 

a formação da sociedade, pois através dela começa um agrupamento de indivíduos 

com interesses afins, questionamentos são criados, buscas são feitas e uma força 

fundamental de sentido social aparece: o poder da identidade.   

 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para a construção do percurso metodológico desta pesquisa utilizamos a 
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abordagemqualitativa, a qual privilegia o conteúdo e o aprofundamento das nuances 

observadas, centrando-se nas sutilezas do discurso, nas trocas simbólicas e na 

tentativa de compreensão e análise do material, pois “a pesquisa qualitativa não 

tenta aplicar conceitos pré-existentes, e os instrumentos e técnicas de pesquisa são 

elaborados a partir do que o pesquisador sente ao conhecer os sujeitos e a 

realidade que os cerca no campo de pesquisa.” (FARIAS, 2014, p. 111).  

A escolha por esta abordagem também se justifica pelo nosso objeto de 

estudo os fanzines da coleção “Só Babado!”, os quais são considerados documentos, 

e por isso, seu uso deve ser valorizado tendo em vista a riqueza de informações que 

podem ser extraídas e analisadas, produzindo conhecimento e compreensão de 

uma determinada realidade social, de um determinado grupo, como é o caso das 

internas da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes criadoras da coleção dos 

fanzines. Concordamos com Cellard (2008, p. 295) que o documento escrito:  

 

[...] constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas 

ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 

reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é 

raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 

num passado recente. 

 

Por tratar-se de documentos e de todo o cuidado que devemos ter para 

analisá-los, escolhemos o método de pesquisa análise documental definido por 

Bardin (2011) como um conjunto de ações que pretendem representar o objeto 

inicial de uma nova maneira, para uma referenciação e consulta mais eficiente 

posteriormente. Na visão do autor seria um processo de sintetização das 

informações desses documentos de forma que, para o pesquisador, não haja perda 

quantitativa nem qualitativa obtendo assim um corpus teórico relevante e pertinente. 

Essa tipologia de análise é eficaz no processamento de grandes volumes de 

informação, pois permite ao pesquisador analisar grandes volumes de informação 

com o mínimo possível de ruído e com uma maior capacidade de estabelecer 

hipóteses. Para Garcia Gutierrez (1984) a análise documental se configura por 

reconhecer e estudar um documento, exigindo uma identificação das características 

físicas, por exemplo, a tipologia, forma, conteúdo. Já Richardson et al (1999, p. 230) 

ressalta que a análise documental consiste em uma série de operações que visam 
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estudar documentos no intuito de compreender circunstancias sociais e econômicas.  

 Para analisar os dados coletados dos fanzines fizemos uso da técnica análise 

de conteúdo definida por Bardin (2011) como “um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos 

[...]”, ou seja, a análise de conteúdo é um método que pode utilizar de diferentes 

ferramentas simultaneamente para alcançar seu objetivo.  

A análise de conteúdo pode ser tomada como uma forma investigativa do 

conteúdo das comunicações, que as classifica e descreve-as analítica e 

sistematicamente para somente após esse processo interpretar sua mensagem 

através de categorias de fragmentação da comunicação que “funcionam por 

operação de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 

reagrupamentos analógicos [...]” e são empregadas para se estabelecer 

classificações (BARDIN, 2011, p. 200).  

Utilizamos uma forma particular de análise por categorias criada por Bardin, 

na qual a metodologia se baseia na categorização, classificação e posterior 

desmembramento do conteúdo em unidades menores, como palavras-chave, 

tornando-as comparáveis a outros elementos, a partir desta fase começamos a 

análise criando categorias apropriadas que serão estritas, homogêneas e 

excludentes entre si. São essas categorias que nos apresentam os fanzines como 

ferramentas de democratização da informação no contexto no qual vivem as internas 

que criaram a coleção foco desta pesquisa. 

Nosso corpus documental conta com nove publicações impressas, sendo uma 

produzida em 2014, cinco em 2015 e três em 2016. O número reduzido de fanzines 

da coleção ‘Só Babado!’ para analisar se deve à dificuldade de acesso às 

publicações aliada a escassez de cópias disponibilizadas para o grande público, e 

ainda por se tratarem de obras que inicialmente só possuíam como público-alvo a 

população interna das Casas de Privação Provisória de Liberdade, visitantes 

ocasionais e os familiares das detentas. Outros públicos foram atendidos 

ocasionalmente por conta da própria essência do fanzine, e por isso, foram feitas 

cópias por outros indivíduos, cópias estas que chegaram ao grande público e estão 

sendo analisadas neste trabalho. Ressaltamos que mensalmente as internas 

produzem um fanzine, compondo anualmente doze números, mas há exceções no 

caso de rebelião, falta de material e outras ocorrências, por isso, originalmente em 

2014 foram produzidos quatrofanzines, dez em 2015 e dez em 2016. Tivemos 
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acesso a esses nove fanzines analisados através de distribuições de acervos 

pessoais e outrosnúmeros com a assistente social Josefa Feitosa que iniciou este 

trabalho com as internas. Josefa teve seu primeiro contato com o mundo dos 

fanzines através de sua filha, então ao analisar a publicação pensou que seria uma 

maneira eficaz de trabalhar com as detentas do presídio Auri Moura Costa no qual 

trabalhava na época, surgindo assim o fanzine “Hospédes de Auri”. Também 

trabalhou questões de sexualidade na prisão por meio de rodas de conversa,  e 

anos depois já trabalhando em outra penitenciária propôs a realização de oficinas de 

teatro, dança e fanzines nas quais foram estimuladas a se expressar e assim o 

primeiro número do “Só Babado!” intitulado Mundo Gay foi criado, nele “ é relatado 

pelos internos as condições de abuso a que eram submetidos, além de ser 

reivindicado alguns direitos tais como o uso do nome social, a entrada de 

maquiagem e o uso de roupas íntimas femininas”(SÁ; ACCIOLY, 2015).Abaixo as 

capas dos nove fanzines analisados por esta pesquisa (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Capas dos fanzines da coleção “Só Babado!” 
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Fonte: Acervo das publicações dos fanzines “Só Babado!.” 
 

Não é nosso objetivo realizar uma leitura gráfica e textual das capas dos 

fanzines, mas é possível inferir as temáticas abordadas pelas internas em cada 

publicação, bem como a presença da não padronização visual, gráfica, estética ou 

de qualquer outro recurso gráfico, características intrínsecas dos fanzines. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS CATEGORIZADOS 

 

 Para a realização desta análise, em um primeiro momento procedemos com 

uma leitura flutuante do conteúdo de todos os nove fanzines, de modo a identificar 

as palavras-chave que dariam origem as categorias primárias de análise. Após a 

leitura inicial demos início ao processo de codificação através da observância da 

repetição de palavras, onde se pode observar que algumas temáticas eram mais 

recorrentes que outras nas publicações, sendo citadas direta ou indiretamente por 

um ou mais fanzines. Após esse processo foi possível constituir as unidades de 

registro que então deram início a categorização progressiva. O quadro 1 ilustra as 

categorias iniciais obtidas após esse processo: 

 

Quadro 1 – Categorias iniciais detectadas nos fanzines 

CATEGORIAS INICIAIS 

1. Direitos 14. Gay 

2. Ressocialização 15. Transexual 

3. Liberdade 16. Homofobia 

4. Sociedade 17. Visibilidade 

5. Cidadania/ cidadão 18. Diversidade sexual 

6. Seres humanos 19. Corpo 

7. Presídio/ cárcere/ cadeia 20. Roupas/ acessórios femininos 

8. Vida/ viver 21. Travesti 

9. Amor/ amar 22. Identidade 

10. Esperança 23. Educação 

11. LGBTT 24. Sonho/ sonhar 

12. Homossexual 25. Tempo 

13. Preconceito  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 A seleção das categorias iniciais levou em consideração além da recorrência 

de aparecimento, a relevância dos termos para o desenvolvimento do recorte da 

pesquisa e sua conectividade com o referencial teórico mencionados neste trabalho. 

Como podemos observar nas categorias iniciais, a temática LGBTT é 

recorrente como deveria ser, por se tratar de um fanzine dedicado e produzido por 

esta comunidade. Além disso, percebemos a recorrência dos termos direitos, 
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ressocialização, liberdade, cidadania, educação e visibilidade dando um caráter de 

preocupação com o exercício da cidadania e das necessidades básicas a que um 

ser humano necessita para viver dignamente. As palavras identidade, visibilidade 

sexual, homofobia, diversidade sexual e preconceito representam a luta diária das 

escritoras dos fanzines em busca de respeito e reconhecimento pelo ser humano 

que são, com seus desejos, anseios, necessidades, sonhos, direito de amar, de 

viver, de se vestirem como quiserem (Figura 2). 

 

Figura 2 – Páginas dos fanzines da coleção “Só Babado!” 

 

Fonte: Acervo das publicações dos fanzines “Só Babado!.” 

 

 Para chegar as categorias intermediárias utilizamos o procedimento de 

repartição inverso, conforme descrito por Bardin (2011, p. 68) nele "partimos dos 

elementos particulares e reagrupamo-los progressivamente por aproximação de 

elementos contíguos, para no final deste procedimento atribuirmos um título à 

categoria". A partir da organização e discussão das categorias iniciais procedemos 

para o aglutinamento das mesmas em grupos tendo como critério norteador a 

recorrência de temas relacionados entre si, os quais estabeleciam um diálogo 

formando uma esquematização lógica com o referencial teórico.  

Para fins de melhor apresentação dos resultados adotamos nesta pesquisa a 

divisão progressiva das categorias, as quais foram sendo sucessivamente 
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agrupadas em subcategorias conforme podemos observar nos quadros abaixo. Tais 

seccionamentos foram todos pautados nas narrativas observadas nos fanzines, no 

referencial teórico, visando assim obedecer ao princípio orientador na construção 

das categorias citado por Bardin (2011), na qual uma categoria ao ser elaborada 

deve ser exaustiva, representativa, homogênea e pertinente. 

Nas categorias intermediárias I e II (Quadro 2)nos deparamos com questões 

de identidade e diversidade sexual, numa “pluralidade de atores e formas de 

existência que escapam ao padrão heteronormativo […] dissociando a suposta 

coerência entre sexo, gênero e desejo [...]” (SAMPAIO; GERMANO, 2014. p.292) 

bem como assuntos referentes a pautas de luta da comunidade LGBTT. Há uma 

presença forte do corpo como parte da construção da identidade sexual, salientado 

pela ocorrência de pedidos por roupas e acessórios femininos, preocupações com 

maquiagem e manter seus cabelos com o corte preferido.  

 

Quadro 2 – Categorias intermediárias I e II 

CATEGORIA INICIAL CATEGORIA INTERMEDIÁRIA 

11. LGBTT I. Comunidade LGBTT 

12.Homossexual 

13.Preconceito 

14.Gay 

15.Transsexual 

16.Homofobia 

17.Visibilidade II. Questões de identidade e diversidade 
sexual 

18.Diversidade sexual 

19.Corpo 

20.Roupas/ acessórios femininos 

21.Travesti 

22. Identidade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observamos também a ocorrência de termos como homofobia, transfobia e 

preconceito nas publicações em forma de relatos vividos pelas próprias autoras ou 

compartilhados com elas por colegas de cela, reflexo de um cenário conservador da 

sociedade brasileira onde os comportamentos destoantes do padrão convencionado 

[hétero, cisgênero e de gênero binário] são vistos como uma ameaça a ser 
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combatida, através do discurso de ódio e violência contra pessoas LGBTT. Essa 

aversão se tornou maior após o Supremo Tribunal Federal reconhecer a união 

estável de casais do mesmo sexo (MELLOet al,. 2012). 

As categorias intermediárias III e IV (Quadro 3) foram formadas a partir da 

aglutinação das categorias relacionadas à sociedade e o papel do cidadão, tendo 

como conceito norteador para essa construção a visão de Demo (1992) sobre 

cidadania, na qual o autor afirma que esta é um processo coletivo, fruto do estado 

de ação de diversos indivíduos que se juntam em torno de um ideal. Observamos 

que entre os autores dos fanzines há uma preocupação acerca de sua reintegração 

na sociedade (Figura 3), o estigma de ex-presidiário é uma preocupação constante e 

a formação educacional, profissional e intelectual é vista por eles como parte 

essencial no seu processo de ressocialização, o que demonstra uma visão alinhada 

ao conceito de informação como prática social e ferramenta para alteração do local 

do indivíduo na sociedade (SOUZA; NETTO, 2006). O quadro 3 ilustra como se deu 

a construção dessas duas categorias: 

 

Quadro 3 – Categorias intermediárias III e IV 

CATEGORIA INICIAL CATEGORIA INTERMEDIÁRIA 

1.Direitos III. Políticas públicas 

2.Ressocialização 

4.Sociedade 

5.Cidadania/ cidadão IV. Direitos humanos e cidadania 

6.Seres humanos 

7.Presídio/ cárcere/ cadeia 

23. Educação 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Figura 3 – Páginas dos fanzines da coleção “Só Babado!” 

 

Fonte: Acervo das publicações dos fanzines “Só Babado!.” 

  

As categorias V e VI (Quadro 4) referenciam o cotidiano do indivíduo no 

sistema penal bem como seus anseios e expectativas para sua libertação. 

Observamos aqui um retorno das memórias anteriores à reclusão, e uma projeção 

de como será a vida do recluso após receber a liberdade, as relações de amizade e 

as relações amorosas estabelecidas dentro do cárcere - estas últimas comumente 

apontadas como um meio para aliviar a tensão de estar recluso. 

 

Quadro 4 – Categorias intermediárias V e VI 

CATEGORIA INICIAL CATEGORIA INTERMEDIÁRIA 

3. Liberdade V. Cotidiano no cárcere 

8. Vida/ viver 

9. Amor/ amar 

10. Esperança 

24. Sonho/ sonhar VI. Indivíduo 

25. Tempo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Dentro destas categorias encontramos indícios que reiteram os 

pensamentosde que o homem é um ser social (Figura 4), na qual a sua identidade 
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individual é vista como “algo intrínseco ao ser humano e que faz parte da sua 

essência” (SAMPAIO; GERMANO, 2014, p.292), a partir dessa identidade primária o 

indivíduo começará a buscar outros iguais que integrarão sua rede social para gerar 

as integrações entre ambiente e indivíduos necessárias para o ator social 

(CASTELLS, 1996). Após a elaboração e análise das categorias à luz dos conceitos 

norteadores utilizados para esse processamento, podemos chegar as nossas 

categorias de análise finais. 

 

Figura4 – Páginas dos fanzines da coleção “Só Babado!” 

 

Fonte: Acervo das publicações dos fanzines “Só Babado!.” 

 

 Durante a depuração das categorias terciárias em categorias finais 

pudemos observar uma relação com as taxonomias de fanzines elaboradas por 

Ducombe (2008), onde podemos estabelecer um paralelo entre as temáticas 

identificadas durante a pesquisa e três categorias de sua taxonomia. Propomos usar 

as categorias “cenário,pessoais ou perzines, e político”como categorias finais de 

análise nas quais as categorias intermediárias nomeadas como políticas públicas e 

direitos humanos e cidadania seriam referentes à categoria final cenário (Quadro 

5),aludindo à questões ligadas aos direitos civis, sociedade em geral e a inserção 

desses indivíduos na comunidade visto que o pleno acesso aos seus direitos 

humanos e cidadania somente será obtido através de acordos com a sociedade e o 
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governo, onde sejam respeitados os princípios de solidariedade social, no qual os 

interesses individuais devem ser conciliados com os interesses coletivos, e 

personalidade no qual todo indivíduo possui sua existência reconhecida (MANZINI-

COVRE, 1991).A sociedade tende a descriminar aqueles que não se enquadram nos 

padrões pré-estabelecidos e assim esses indivíduos destoantes do todo são postos 

à margem, sendo de vital importância que esses grupos reforcem as ligações entre 

si para assim conseguirem uma melhor articulação na busca por seus direitos, 

explicitadas nos fanzines pelas reivindicações de políticas públicas que beneficiem a 

comunidade LGBTT. 

 

Quadro 5 – Categoria final I 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIA CATEGORIA FINAL 

III. Políticas públicas     I. cenário 

IV. Direitos humanos e cidadania 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

  As categorias intermediárias nomeadas como cotidiano no cárcere e 

indivíduo transformaram-se na categoria final pessoais ou perzines(Quadro 6), na 

qual o ambiente do cárcere, as relações criadas durante o privamento de sua 

liberdade com os colegas de cela e agentes penitenciários, relatos de experiências, 

anseios e expectativas quanto ao futuro são descrevidas nas publicações.  

 

Quadro 6 – Categoria final II 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIA CATEGORIA FINAL 

V. Cotidiano no cárcere     II.  pessoais ou perzines 

VI. Indivíduo  

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A forte autoexpressão presente nesta categoria chama atenção para a visão 

do indivíduo e as experiências por ele vivenciadas para a formação de sua 

personalidade, as trocas realizadas entre Net e Self como citada na teoria de redes 

de fluxo de Castells (1996) molda o indivíduo, e no caso desta pesquisa influencia 

diretamente a formação das outras duas categorias finais, visto que a partir da 

tomada de consciência de si muda-se o foco do olhar, onde os escritos passam de 
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desabafos a relatos que tem como objetivo comunicar sua realidade, em muitos 

casos com uma visão mais crítica acerca do fato vivenciado. 

 A última categoria final denominada de político (Quadro 7)foi composta pela 

junção das categorias intermediárias nomeadas como comunidade LGBTT e 

questões de identidade e diversidade sexual,ligadas diretamente às temáticas da 

comunidade LGBTT encarcerada, políticas públicas, depoimentos de agressões, 

homofobia, transfobia e discussões sobre sexualidade e corpo. Aqui o suporte 

documental entra como um veículo de comunicação eficiente para este grupo, pois 

neles o autor possui uma plataforma na qual pode resistir às censuras que lhe forma 

impostas por terceiros através de pressão social (ou por vezes física), afirmar sua 

identidade, denunciar e exigir os direitos que lhe foram negados, transformando sua 

realidade ao exercer o direito à liberdade de expressão (WRIGTH, 1997).  

 

Quadro 7 – Categoria final III 

CATEGORIA INTERMEDIÁRIA CATEGORIA FINAL 

I. Comunidade LGBTT     III.  político 

II. Questões de identidade e diversidade 
sexual 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Esta categoria apesar de conter depoimentos e relatos dos indivíduos não se 

enquadraria dentro da categoria final anteriormente citada, pessoais ou perzines, 

pois se na categoria anterior o foco dos relatos era a auto expressão e comunicação 

de uma visão subjetiva, nesta apesar de conter relatos pessoais, estes não são 

voltados apenas para aspectos subjetivos, eles têm um caráter panfletário 

carregando em si o discurso de uma comunidade e suas lutas. 

A afirmação do indivíduo como integrante desta comunidade não é apenas 

um ato informativo, pode ser vista como um ato político, confrontando a noção de 

sexualidade binária em voga, pois “quando homens e mulheres não apresentam a 

forma de masculinidade e feminilidade exigidas e legitimadas socialmente, estão 

expostos a situações de rejeição” (VINHOLES, 2012. p. 3). 

A não identificação com o sistema de sexualidade heteronormativo é exposta 

nos fanzines através de relatos, desenhos e recortes de revistas aos quais os 

autores tiveram acesso. Analisando os escritos, desenhos e recortes que compõem 

as obras percebemos que o que foi posto ali não é mera obra do acaso, ou feito de 
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forma dadaísta, foi feito intencionalmente para repassar uma mensagem, para que o 

leitor saiba quem são e como vivem os autores, neles não há nenhuma pretensão 

em se esconder as preferências sexuais palavras como travesti, transexual e gay 

são utilizadas abertamente nos textos e seus autores se identificam como tais, há 

uma urgência em afirmar, dizer sim eu sou. Gírias e um glossário com expressões 

características da comunidade LGBTT também fazem parte das publicações e 

algumas com conotações negativas passam por um processo de ressignificação 

como é o caso da palavra maricona. 

Neles podemos observar a visível necessidade dos autores de reconhecer e 

serem reconhecidos como seres humanos que também compõem a sociedade e o 

constante questionamento de o porquê da supressão de seus direitos, 

transformando assim os fanzines em um instrumento ativo de reivindicação de seus 

direitos, além de servir como um registro das dificuldades sofridas pela população 

carcerária LGBTT dentro do sistema penitenciário do estado do Ceará. Percebemos 

então o fanzine como veículo uma ferramenta de comunicação alternativa para 

grupos que, não tendo acesso aos canais convencionais de comunicação podem 

expressar-se através deste gênero de publicação, feita de modo quase artesanal 

onde seu alcance é tão caótico quanto eficaz. Os fanzines desde seu início têm 

dado voz a grupos sociais invisibilizados pela grande sociedade, mesmo na era 

digital ele se mantém como um porta-voz desses grupos. Quando um fanzine é 

criado e distribuído ele cria vida própria e assim começa sua caminhada por vezes 

indo a lugares jamais imaginados por seus autores como o foi com os fanzines da 

coleção “Só Babado”, o acaso promoveu esse encontro e assim sua mensagem 

chegou a mim e chegará a você. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio da análise das categorias podemos perceber que os fanzines são 

uma ferramenta de expressão da comunidade LGBTT, porque ajudam a reafirmar a 

identidade dos indivíduos ao se autodeclararem parte desta comunidade, uma 

comunidade que apesar da visibilidade ganha durante os 40 anos de luta do 

movimento, especialmente durante os anos 1990 nos quais foi objeto de campanhas 

de saúde voltadas ao combate do vírus da AIDS, vêm sofrendo com a perda de 

representatividade nas esferas legais de poder, cenário que se agrava com o 

fortalecimento de bancadas religiosas que combatem os direitos LGBTT 

abertamente na esfera pública e o número crescente de casos de homofobia 

noticiados. 

A análise das categorias nos mostra que os assuntos abordados nas 

publicações estão interligados, num processo de conexão contínua que demonstra 

assim que a construção do perfil cidadão passa pela tomada de consciência do 

indivíduo de sua identidade, o que o faz engajar-se mais na luta por seus direitos e 

estabelecer relacionamentos mais estreitos com aqueles da sua comunidade 

formando assim uma rede social afetiva pujante, onde ele se sentirá seguro para 

assumir sua individualidade traçando estratégias para alterar sua realidade. 

Os fanzines desde seu início têm dado voz a grupos sociais invisibilizados 

pela grande sociedade, mesmo na era digital ele se mantém como um porta-voz 

desses grupos. Quando um fanzine é criado e distribuído ele cria vida própria e 

assim começa sua caminhada por vezes indo a lugares jamais imaginados por seus 

autores como o foi com os fanzines da coleção “Só Babado”, o acaso promoveu 

esse encontro e assim sua mensagem chegou a mim e chegará a você. Escrevendo 

elas puderam mesmo em situação de reclusão se sentirem livres, pedir intercessão, 

comunicar assédios e abusos, falar sobre amores e amizades, ver a si mesmos 

como parte de uma sociedade que não as aceitava antes e conscientes de que 

carregam agora outro estigma, a de ex-presidiárias. Continuarão à margem porém, 

como notamos nas temáticas tratadas em suas publicações, percebemos uma voz 

ativa, consciente de  sua luta não ser fácil, cientes de que o preconceito e a 

intolerância as seguem bem próximas, mas empenhadas em construir maneiras de 

mudar esse cenário. 
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ANEXO A –FANZINE SÓ BABADO [MUNDO GAY] 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/s__babado_2014> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO B –FANZINE SÓ BABADO  Nº 02 [LGBTT]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/s__babado_2-2015> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO C –FANZINE SÓ BABADO  Nº 03 [ORGULHO]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/s__babado_3-2015> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO D –FANZINE SÓ BABADO  Nº 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_bababdo_4-2015> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO E –FANZINE SÓ BABADO  EXTRA! Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_babado_6-2015> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!”  

https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_babado_6-2015
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ANEXO F –FANZINE SÓ BABADO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_babado7-2015> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO G –FANZINE SÓ BABADO Nº 05 

 

 

 

Disponível 

em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/c_pia_de_so_babado10-2016> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO H –FANZINE SÓ BABADO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_babado_9-_2016> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 
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ANEXO I –FANZINE SÓ BABADO Nº 10 

 

 

 

Disponível em:<https://issuu.com/camilavasconcelos51/docs/so_babado10-2016_1_> 

Fonte: Acervo de publicações “Só Babado!” 

 


