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RESUMO 

 

Há mais de um século zines e colagens coexistem enquanto linguagens artísticas e 

comunicacionais que permeiam os espaços de produções da comunicação radical e 

da experiência estética. Este trabalho pretende apresentar, por meio de uma série 

de documentários audiovisuais, um panorama histórico do desenvolvimento dessas 

linguagens tanto a nível internacional quanto nacional e bauruense. Com o objetivo 

de fortalecer o debate público, os documentários contem discussões teóricas, 

entrevistas com artistas locais e um estudo sobre a experiência estética das 

linguagens estudadas. 
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ABSTRACT 

 

For more than a century Zines and Collages have coexisted as artistic and 

communicational languages that permeate the production spaces of radical 

communication and aesthetic experiences. This work have as its goal to discuss and 

create, in a series of audiovisual documentaries, a historical overview of de the 

development of said languages, in an international, national(Brazil) and 

municipal(Bauru) reality. The main goal of this work is to strengthen and support a 

more grounded public debate as the documentaries presents theoretical debates, 

interviews with local artists and a study about the aesthetic experiences of the 

studied languages. 
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1. INTRODUÇÃO 

A série de videodocumentários ―Comunicação Radical 014: Zines e 

Colagem‖ foi desenvolvida com o objetivo de analisar a história, a trajetória e os 

catalizadores do desenvolvimento de um ecossistema de produções e publicações 

culturais independentes na cidade de Bauru, interior de São Paulo. 

Por meio do mapeamento de espaços culturais locais, como exposições, 

oficinas, encontros e debates públicos e entrevistas com artistas de Bauru e região; 

a série de vídeos atua como um registro histórico das iniciativas responsáveis pela 

produção de um núcleo diverso e dinâmico de comunicação radical no interior 

paulista. Na produção são apresentadas informações históricas, ideológicas e 

técnicas sobre as linguagens da colagem e da produção de zines. 

Zines são publicações independentes que possuem conteúdos múltiplos e 

diversos, passando da poesia marginal a conteúdos jornalísticos, críticas culturais, 

panfletagem e convocações para atos, encontros e manifestações políticas, 

encontros socioculturais e tantos outros temas. 

Parte do cenário underground internacional desde o início do século XX 

as Zines estão presentes na cidade de Bauru desde o final dos anos 80. Se no início 

eram associadas diretamente ao movimento punk com o passar do tempo se 

transformam e atualmente apresentam diversos formatos, recortes e temáticas, 

estando presentes nos mais diferentes núcleos e nichos político-culturais como 

publicações de jornalismo independente, produções poéticas e outros. 

Parte do objetivo desta série de vídeos é promover publicamente o debate 

a respeito das zines e da linguagem da colagem, e entender esse formato 

comunicacional como um exemplo de produção da Mídia Radical e de resistência ao 

poder hegemônico no interior paulista. Aprofundar a discussão sobre tais 

publicações como veículos de autoafirmação e como um método de registro da 

representatividade autoral da história sociocultural e política do município de Bauru. 

Neste processo são também analisadas as condições infraestruturais que 

possibilitaram que Bauru se tornasse um polo cultural para tais linguagens e 

produções, sendo aqui mapeados os espaços culturais do underground, festivais de 

zines e colagens, debates, obras e artistas do ―movimento zineiro‖. 
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1.1. Justificativa: importância social e acadêmica 

Os vídeos "Zines e Colagens: Comunicação Radical 014‖(2020) e 

―Colagens: linguagem visual e comunicação radical 014‖(2021), apresentados aqui 

como a série ―Comunicação Radical 014: Zines e Colagem‖; foram produzidos pela 

autora deste trabalho, em parceria com Joyce Rodrigues, para diferentes programas 

de estímulo à cultura, respectivamente o edital Viva Cultura – Fepac (2020), 

realizado pela  Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, por meio do Fundo 

Especial de Promoção das Atividades Culturais (FEPAC);  e o Edital Ações de 

Difusão Cultural de Bauru – realizado com recursos da Lei Aldir Blanc n.º 

14.017/2020. 

Desenvolvidos em meio à pandemia da Covid-19 entre 2020 e 2021 os 

vídeos apresentados aqui fazem parte de um momento único na história das 

produções culturais da cidade de Bauru e do Brasil, em que o poder público - após 

atos, reivindicações, atuação direta e organizada de artistas, sindicatos, movimentos 

sociais, políticos e trabalhadores culturais de todo o país - atuou diretamente no 

sustento e sobrevivência de artistas e de produtores culturais, por meio de auxílios 

financeiros direcionados ao setor cultural, garantindo meios de sustento de toda uma 

camada de trabalhadores que estavam impossibilitados de exercer seu ofício. 

Na época da produção, shows, centros culturais, slams, batalhas de 

rimas, debates, saraus e tantos outros espaços e eventos de encontro da 

comunidade bauruense estavam fechados e/ou proibidos de serem realizados em 

decorrência do agravamento da pandemia. Em um momento em que a vacinação 

contra a covid-19 ainda era um sonho distante para a população brasileira e uma 

possível retomada das atividades culturais presenciais parecia impossível, eu e 

Joyce Rodrigues, nos voltamos para a história da cultura underground, de zineiros e 

de colagistas na cidade de Bauru, em uma tentativa de que o resgate das histórias e 

das produções culturais do passado – ainda que recente – ajudasse de alguma 

forma a comunidade local a pensar o futuro artístico e cultural do município. 

As obras produzidas funcionam não só como um resgate histórico da 

origem e da trajetória da linguagem de zines e de colagens a nível internacional, 

nacional e municipal, mas também como um aporte para disseminação do debate 

teórico-crítico a respeito de conceitos como comunicação radical, hegemonia 
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midiática, cadeias de economia criativa, estética e arte contemporânea no contexto 

bauruense, feito de uma maneira acessível e distribuído gratuitamente para a 

população por meio do Canal do Youtube da Secretaria de Cultura de Bauru. 

A escolha pelo produto audiovisual está ligada ao apelo visual das 

colagens e zines e a facilidade de transpor tais debates e veículos para o formato, e 

também pela possibilidade de transmitir referenciais acadêmicos, entrevistas e 

registros históricos de uma maneira acessível à população. 

O processo de fundamentação, embasamento e produção dos roteiros foi 

feito a partir de pesquisas bibliográficas, documentais, entrevistas e mapeamentos 

culturais, desenvolvidos a partir de técnicas aprendidas durante os anos de 

graduação. 

Há de se apontar a existência de uma crescente quantidade de trabalhos 

acadêmicos voltados sobre o estudo da produção de zines e colagens por 

pesquisadores brasileiros em todo o território nacional, além de uma considerável 

quantidade de TCCs, mestrados, doutorados e artigos produzidos pela UNESP 

Bauru sobre o cenário cultural municipal que facilitarem a produção destes vídeos. 

No entanto, tais pesquisas e produtos acadêmicos (apresentadas no item 

02) raramente cruzam os famosos ―muros da universidade‖ e chegam de fato à 

comunidade local, um dos objetivos deste trabalho foi auxiliar na socialização e 

contato da população bauruense com teses e pesquisas que tem como objeto de 

estudo o dia a dia da comunidade. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Comunicação radical e autogestão 

O primeiro vídeo da série ―Zines e Colagens: Comunicação Radical 014‖, 

apresenta um histórico do universo das Zines, passando do aspecto macro 

internacional para o particular brasileiro e bauruense. Mas antes de se aprofundar no 

desenvolvimento da produção, dos formatos e das temáticas das publicações é feito 

uma introdução dos conceitos teóricos centrais para o desenvolvimento do projeto. 

Elementos e temáticas como poder hegemônico, comunicação e mídia radical, 

cadeias de economia criativa e outros são explicados e introduzidos nos primeiros 

momentos do projeto. 

A ideia de Mídia Radical apresentada no vídeo vai de acordo com a 

conceituação do pesquisador e comunicador John Downing em seu livro Mídia 
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Radical: Rebeldia nas Comunicações e Movimentos Sociais (2002). Downing postula 

a mídia radical como um dispositivo ou mecanismo de comunicação produzido em 

escala reduzida que tem como um de seus objetivos expressarem uma ―visão 

alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas‖ (DONWING, 

2002,p. 21). Tendo como uma de suas principais discrepâncias com os modelos 

tradicionais de comunicação a convocação da audiência a uma participação ativa 

em sua construção. 

No contexto das zines o processo de participação ativa da produção está 

presente desde momento embrionário da criação de um novo ―zineiro‖, ou produtor 

de zines. Ainda que o processo de criação possa ser individual, o desenvolvimento 

de artistas, zineiros e colagistas se dá por meio da convivência em núcleos e 

projetos de autogestão contínuos de transmissão cultural, técnica e ideológica na 

cidade de Bauru, como Zinetecas (bibliotecas de zines), oficinas, debates, festivais e 

encontros de produtores locais e regionais. 

Este momento de transmissão cultural direta e da socialização das 

técnicas de produções artísticas e comunicacionais, por meio de encontros e 

núcleos sociais organizados, serve como um exemplo da relação da mídia radical e 

da política prefigurativa, táticas de autogestão propagadas pelo anarquismo clássico. 

Aqui pensada não somente como uma proposta de atuação libertária a ser posta em 

prática em um possível contexto de revolução social no futuro, mas sim no momento 

histórico presente (SANTOS, 2013). 

―A construção dessas vivências e 

práticas coletivas procura enfatizar a necessidade de 

se estabelecer laços de solidariedade e cooperação 

nos espaços de decisão e organização, evitando 

também a hierarquização de funções, a concentração 

de poder e a separação entre os espaços de 

execução, decisão e planejamento. A autogestão é 

reconstruída a partir da valorização dos processos, 

sobretudo com critérios éticos e abertos à 

experimentação e não pela lógica da eficácia, comum 

aos veículos de mídia convencional‖ (SANTOS, 2013, 

p.69). 
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2.2. Formato e estrutura: da linguagem e experiência estética ao 

meio em si 

No ensaio Mensagem e Massagem de Marshal, presente no livro 

Contracomunicação (1973), o pesquisador Décio Pignatari faz uma análise do livro 

do comunicador americano Marshal McLuhan ―Os meios de comunicação como 

extensões do homem (1964), focando na ideia de que ―não se pode separar a 

mensagem do veículo que a transmite (PIGNATARI, 1973, p. 63) e posteriormente 

na variação de Mcluham (1964) de que ―o meio é a massagem, para significar que 

os meios se desenvolvem e se transformam pelo constante atrito entre eles. 

Convém lembrar, nesta altura, que, por meios, ele entende tanto a roupa como o 

dinheiro, o gravador ou a TV.(PIGNATARI, 1973, p. 64). Aplicando esta lógica para o 

universo das zines e das colagens é possível analisar como o desenvolvimento 

ideológico, político e cultural de uma mídia radical alternativa esta presente em cada 

parte da existência de uma zine: na capa, no conteúdo gráfico, na diagramação e 

mesmo no processo de venda e de distribuição. 

Portanto, uma zine é não somente um veículo de comunicação radical por 

seu conteúdo, mas também por seu processo de criação e produção em espaços 

contra hegemônico. Segundo o autor ―A denúncia de um sistema artístico vem de 

par com a denúncia da infraestrutura social — e a desidentificação ideológica ocorre 

com a mesma brutalidade‖ (PIGNATARI, 1973, p. 141). 

 A colagem e a zine, aqui enquanto linguagem artística, ou anti-arte segue 

a mesma lógica. Agindo como uma plataforma de crítica tanto à arte quanto a outros 

processos e estruturas sociais. No final das contas o meio e a estrutura são, 

também, a mensagem, como explica o pensador Marshall McLuham. 

 Após a apresentação inicial dos conceitos de Comunicação Radical, a 

análise busca entender o formato em si, apresentando a Zine não só no campo 

histórico, mas também nas particularidades e transformações de linguagem estética 

e a atuação como um agente de transformação social. 

Podemos pensar a relação das zines e das colagens como suportes que 

podem ser compreendidos a partir dos estudos de recepção por meio da perspectiva 

das mediações culturais. Levando o receptor não mais como um agente estrangeiro 

aos processos de criação e mitigação do sentido, mas sujeito ativo no 

desenvolvimento artístico-cultural. Interessa-nos neste momento encarar o processo 
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comunicacional presente nas colagens e zines também como partes de um 

desenvolvimento epistemológico capaz de se apropriar das estruturas e 

interpretação e apropriação das narrativas midiáticas. Neste ponto torna-se 

necessário resgatar a perspectiva de que o receptor também é parte do processo de 

reprodução de sentidos e talvez mais importante, reforçar a importância do 

reconhecimento das dimensões artísticas carregadas nas narrativas midiáticas como 

fenômenos comunicacionais da cultura midiatizada, por fim, como experiências 

estéticas. (LAAN, 2017) 

Os interlocutores são, nessa angulação, mais 

que polos de controle e de destino do processo sígnico. E o 

receptor é muito mais que ―públicoalvo‖ a ser atingido, ou 

massa de manobra. Ele não está anestesiado, ou mesmo 

extasiado, em relação ao que recebe. No âmbito da fruição, o 

espectador ganha autonomia em sua relação com a 

mensagem que recebe e da qual se apropria. Os sentidos 

não estão, portanto, limitados ao que foi concebido e 

disponibilizado no produto da ação do autor. Os sentidos são 

reinventados na percepção estética, no encontro do 

espectador com o objeto estético, em um dado tempo 

histórico e lugar social, em um contexto comum, um contexto 

de polissemias. (LAAN, 2017, p,168) 

 

Sobre a relação do receptor ou aqui expectador da obra de arte, da zine e 

das colagens precisamos também pensar o desenvolvimento da experiência estética 

dentro do contexto social na qual ela é vivida. Não só como algo individual, mas, 

inserido em um contexto de coletividade e em um determinado ponto fixo no tempo e 

espaço. (LAAN, 2012) 

Algumas pontuações de Monclar Valverde (2008, p. 3) nos 

ajudam a pensar essas dimensões da experiência estética e dos 

processos de percepção: ―a recepção é uma prática coletiva, que se 

desenvolve segundo rotinas, contextos e formatações que são 

anteriores à criação de cada obra particular‖; e ―a experiência estética 

se caracteriza pela imersão do espectador numa região do mundo 

sensível‖. E nessa imersão, os seres humanos compartilham seus 

repertórios simbólicos, suas representações, que resultam na 

construção de um imaginário coletivo. Na mesma linha de reflexão, 

Eduardo Duarte (2008, p. 2) nos lembra que ―a linguagem é nossa 

técnica antropológica de compartilhamento de mundos, de construção 
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de identidades. O uso racional e afetivo que fazemos da linguagem 

constrói marcas em nossas subjetividades‖. (LAAN,2012, p.5) 

 

A relação entre a experiência estética e o desenvolvimento da produção 

de sentidos, quando analisada sob a perspectiva das zines e colagens passa 

também pela análise do próprio material base utilizado para sua produção. Em seu 

Collage Culture: Readymades, Meaning, and the Age of Consumption(2013) o 

pesquisador David Banash, defende a tese de que a  colagem, como linguagem, é 

―uma técnica de luta do artista‖ - seja ele um artista visual, um músico, escritor ou 

atuante em outra linguagem cultural – que está permanentemente em guerra com o 

sistema capitalista de produção em larga escala que domina nossas vidas por meio 

de ideologias individualistas. 

É por meio da colagem, segundo Banash, que os artistas são capazes 

também de evadir, negociar, refletir e ressignificar sua imersão social na cultura de 

―commodities culturais‖.  Ou seja: modificar os símbolos e referências que 

recebemos a todo o momento em meio à sociedade de consumo extremo em que 

vivemos. É também por meio da utilização direta dos produtos como embalagens, 

imagens de personalidades, ícones, marcas, que se reconstrói a perspectiva da 

experiência estética. 

Ao invés de negar ou se afastar dos signos e do caos cultural imposto 

pela cultura de massa, o artista se apropria do estado de imersão imagética em que 

vivemos e usa todo esse caldeirão artístico-cultural imposto pela sociedade como 

matéria prima. Banash entende essa linguagem como uma das técnicas descritas 

pelo filósofo e teórico Jean Baudrillard como ―estratégia fatal‖. No momento em que 

o artista empurra o processo e os símbolos da cultura de massa  ao extremo. E dá a 

ele um novo significado.(BANASH, 2013) 

 

2.3. Plataformas técnicas para a reorganização da identidade sociocultural 

 

Ainda que mosaicos e trabalhos feitos com recortes e colagem existam há 

centenas de anos, o que torna a colagem e as zines, uma linguagem nova é de fato 

sua bruta matéria prima: os pedaços reutilizados do exacerbado ritmo de produção 

industrial em que vivemos, produtos já trabalhados pelo homem que possuíam 

outras inúmeras funções socais. Seja ela uma referência artística, como uma 
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ilustração da Mona Lisa de Leonardo Da Vinci ou um sample musical que será 

utilizado em uma nova composição, o desenvolvimento de uma nova arte visual 

criada com recortes publicitários, plásticos ou outras matérias-primas já 

desenvolvidas e, na maior parte das vezes, já comercializadas pela sociedade.  

Mais do que analisar a colagem como um movimento artístico o pesquisador 

David Banash aponta a importância de olhar a colagem enquanto uma plataforma 

técnica e compreender como ela está presente em todas as linguagens artísticas a 

partir do século XX sejam elas musicais, literárias ou visuais. A colagem é aqui 

apontada como um processo técnico que os artistas encontraram de lidar com a 

problemas sociais de produção e consumo em massa.  

Ao cortar, reorganizar e transformar os materiais de discurso ideológico 

da sociedade, o colagista expõe a ideologia e a prática capitalista em uma nova 

configuração, ao ressignificar e reutilizar o que seria simplesmente considerado 

dejeto, a colagem contraria a lógica de que somente algo novo pode ter significado 

(BANASH, 2013). 

Furthermore, collage becomes one of the most 

widespread and perceptive metaphors for the phenomenal 

experience of everyday life in consumer culture characterized 

by overproduction and media, and as metaphor it is mobilized 

by popular writers and filmmakers to vividly evoke the 

experience of a radical y fragmented world. It is the very way 

that col age both contests and reproduces the alienation of a 

world mediated by the commodity form that makes this 

technique so apt and powerful and explains the predominance 

of Duchamp and Warhol. (BANASH, 2013, p.14) 

 

A tese apresentada no livro de Banash dialoga com a publicação de 

Nicolas Barriaud, ―Pós-produção: Como a arte reprograma o mundo 

contemporâneo‖(2009) no que diz respeito ao desenvolvimento da identidade como 

uma tradução da forma de consumo representada pelo desenvolvimento da colagem 

enquanto linguagem artística.  

Como aponta Bourriaud, o desenvolvimento da arte não se trata mais da 

criação a partir de um material virgem, especificamente neste ―novo mundo‖ 

soterrado pelo consumismo, mas sim de ―encontrar um modo de inserção nos 

inúmeros fluxos da produção‖(BAURRIDAUD. 2009, p.13). Aqui é necessário pensar 
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a colagem como uma maneira técnica de  sublimação das matérias de formação da 

sociedade capitalista, imersa em um ritmo desenfreado de consumismo, que é por si 

só utilizado não só como um demarcador de classes sociais, mas também como 

uma bifurcação de identidades coletivas e individuais que representam os valores e 

os comprometimentos políticos, são estes mecanismos que acabam por fim 

desembocando em diferentes subculturas.(BANASH, 2013) 

Podemos, portanto, encaixar o colagista e o zineiro no conceito de 

semionautas proposto por Bourriaud, aqueles que ―produzem, antes de mais nada, 

percursos originais entre os signos.‖, artistas que criam e desenvolvem ―itinerários 

por entre a cultura‖ (BOURRIAUD, 2009). 

Essa designação, no entanto precisa ser mais amplamente analisada 

quando passamos a levar em conta o desenvolvimento de técnicas digitais de 

colagem e produção de zines. Sendo o século XXI o período dos códigos o conceito 

da cópia se torna inseparável da lógica de recortar, colar e remontar presente nas 

linguagens artísticas contemporâneas.  

É nesse momento de vida essencialmente digital que o mundo é 

composto menos de coisas mais de códigos, e as referências socioculturais e 

políticas são infinitamente adicionadas, subtraídas e manipuladas por meio da 

realidade digitalizada. Mais do que um objeto em si mesmo, tal qual uma obra ou um 

produto físico, a representação digital é uma cópia infinitamente disponível, seja ela 

um livro, uma propaganda publicitária ou mesmo uma música. 

Mais do que a fragmentação e reorganização da colagem física, a 

produção digital é feita em um ambiente que torna possível a cópia de uma maneira 

quase utópica para os artistas do século XX, o que torna necessário, segundo 

Banash, o desenvolvimento de uma metáfora um pouco mais etérea do que o físico 

e material ―cortar e colar‖. 

 

A grande diferença em relação à colagem física é justamente a 

permanência semi-interna das referências originais. Em uma colagem física, cortar 

um papel, uma embalagem, uma imagem representa a eliminação daquela fonte, 

fixa  no espaço tempo. - claro que a produção em massa, de uma embalagem de 

cigarro ou remédio, por exemplo, aumenta o escopo. Mas é uma embalagem física. 

Aquela unidade, uma vez recortada já não existe. Na produção digital essa ―barreira‖ 
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já não é real. A fonte primária da colagem seja ela qual representação for está 

eternamente presente enquanto arquivo e código disponível para manipulação. 

A inserção do sujeito na realidade cibernética do século xxi se dá também 

como parte da transformação da própria identificação enquanto sujeito, não só 

partindo da perspectiva de um artista ou de um expectador da experiência estética e 

social, mas como individuo ativo politicamente. Aqui podemos passar, portanto, a 

repensar a experiência humana em um contexto imerso na globalização ―entendida 

como forma totalizante (mercado e vida social) do capitalismo mundial, todo valor é 

controlado por um sistema de trocas, sem qualquer outro compromisso além de sua 

positividade técnica.‖ (SODRÉ, 2006, p.59) 

Seguindo esta lógica, o pesquisador Muniz Sodré aponta que sendo o 

afeto colocado como base do valor do sujeito ele passa dentro da realidade do 

mundo globalizado a estar ―subsumido na interatividade do indivíduo com as 

máquinas de informação e comunicação.‖ Fato cada vez mais explicito com o 

impacto e a sempre evolução de novas tecnológicas de informação. É, segundo o 

pesquisador, na rede cibernética que ―o sujeito tende progressivamente a definir-se 

como usuário de serviços, que polarizam para o comércio, preferencialmente a 

qualquer outro tipo de motivação, a sua sensibilidade individual. Seu valor de sujeito 

é aquilatado por sua integração no ethos empresarial-midiático.‖ (SODRÉ, 2006, 

p.59-60) 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Pesquisa bibliográfica 

O processo de desenvolvimento da série de vídeos aqui apresentada 

como produto final teve início a partir de pesquisas bibliográficas a respeito de 

comunicação radical, mídias alternativas e estéticas; durante o período de início da 

pandemia da covid-19 no Brasil entre março e outubro de 2020. 

3.1.1. Aporte teórico  

O pontapé inicial da pesquisa teórica se deu com o livro 

Contracomunicação (1973) do pesquisador brasileiro Décio Pignatari, o que acabou 

desencadeando uma continua pesquisa sobre o estudo da estética e da semiótica 

ligada à comunicação alternativa e seu processo de experimentação artística; e a 

leitura de outras obras do autor como Informação, Linguagem e Comunicação 

(1988) e Signagem da Televisão (1984). Além de clássicos da temática como Mídia 

Radical (2002) de John Downing, Notas do Underground: Zines e as Políticas Da 

Cultura Alternativa (1997) de Stephen Duncombe e Collage Culture: Readymades, 

Meaning, And The Age Of Consumption(2013) de David Banash.  

Pude também aprofundar o estudo teórico das comunicações alternativas 

e especificamente sobre fanzines no Brasil, graças a uma crescente gama de 

publicações acadêmicas a respeito do assunto. Essas publicações vão de livros 

voltados às análises e às reconstruções históricas de experiências nacionais como 

―Universo Paralelo das Zines‖(2015) de Márcio Sno e  ―A rebeldia por trás das 

lentes: O Centro de Mídia Independente do Brasil‖(2013); até a pesquisas como 

―Fanzine e Subcultura Punk: Produção, Consumo e Identidade Na Cena 

Brasileira‖(2018) de Giovana Carlos e Gabriela Gelain, ―O Discurso do Cotidiano nos 

Fanzines Punks Brasileiros 1981-2010‖ de Alexandre Fernandes(2013) e ―Coquetel 

Molotov Contra O Sistema: A Construção Do Arquétipo De Um Sujeito Anarcopunk 

No Documentário Punk Molotov - Rio De Janeiro 1983-1984‖(2016) de Larissa 

Tokunaga(2016). 

Além disso, pesquisas direcionadas à realidade cultural e à política 

bauruense, que se debruçam sobre temáticas locais e o estudo sobre as estruturas 

e as infraestruturas que possibilitam o fomento à cultura na cidade; especialmente 

aquelas produzidas pela UNESP-Bauru, foram de grande importância, em destaque: 

―Movimentos Sociais, Ecologia Digital, Mídias Radicais e as Narrativas 
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Anticapitalistas Na Esfera Pública Alternativa Global‖ (2015) De Juarez Xavier e 

Patricia Alves, ―O Território Criativo Subalterno da Música e a Sociedade 

Midiatizada‖ (2017) de Solon Neto. 

3.1.2. Documentação audiovisual 

Por meio de um processo de pesquisa e mapeamento foram relacionados 

documentários, debates, entrevistas, oficinas e diversos encontros de disseminação 

da cultura underground como o vídeo ―Bate-papo na ugra | Luiz gê e o humor gráfico 

na ditadura‖(CANAL PAPO DE ZINE,2019), o documentário ―Coquetel Molotov - 

punk Molotov‖(CANAL COQUETEL MOLOTOC, 1983), ―Arquivo geral vídeo zine 6 

[full]‖(CANAL ACTO FILMES, 2016) e ―Arquivo Geral - vídeo zine volume 3‖ (CANAL 

MARCELLO KASKADURA, 2017). 

Além dos registros nacionais e generalizados sobre a temática, há 

também um importante recorte de produções a respeito da cultura underground 

bauruense e a realidade de artistas locais, como o vídeo-arte A Flor e a Náusea 

(JORNAL DOIS, 2019); o registro da IV Feira de Leitura e Literatura de Bauru 

(FELELI) de 2019 e consequentemente da Feira Interativa de Zines – IV FELELI - 

22/04 A 01/05/2019 - BAURU – (CANAL ARTE & EFEITO, 2019); teasers e trailers 

promocionais de espaços como o Festival Garotas Uivantes ―TEASER GAROTAS 

UIVANTES #3‖ (CANAL GAROTAS UIVANTES, 2018) e a cobertura de eventos 

como o ―SARAU DO VIADUTO - EDIÇÃO ESPECIAL RENAN INQUÉRITO‖ (CANAL 

BIBLIOTECA MÓVEL QUINTO ELEMENTO, 2018) e bate-papos como a 

―LIVEOFICINA, BATE PAPO E COLAGEM ANALÓGICA - MARIANA LACAVA‖ 

(CANAL FUZUÊ 014, 2020). 

 

3.2. Pesquisa documental: Zines e colagens 

3.2.1. Zines 

Parte do processo de pesquisa foi direcionada ao mapeamento de zines e 

publicações que iniciaram ou que se destacam nona história do universo das 

publicações alternativas nacional e internacionalmente. Entre elas podemos citar: 

The Comet (1940), The Realist(1958) De Paul Krassner, Ficção(1965) De Edson 

Rontani, The Black Panther(1967), Zap Comix(1968) De Robert Crumb E O 

Pasquim(1969) De Jaguar, Tarso De Castro, Sérgio Cabral, Ziraldo. Esse segmento 

de zines e publicações foram mapeados a partir de referenciados e indicações 
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presentes nas publicações acadêmicas estudadas na fase anterior da pesquisa, em 

destaque o livro Universo Paralelo das Zines(2015) de Márcio Sno. 

Dando início à pesquisa voltada ao universo local, há de ressaltar a 

importância da Zineteca, termo utilizado para designar uma biblioteca de zines, do 

Centro Contracultural Extinção, cujo acervo e espaço se mostraram imprescindíveis 

para o estudo de zines e colagens de Bauru e do interior paulista. 

No Extinção foram encontradas zines dos artistas e colagistas 

referenciados no segundo vídeo da série, como: 

 Projeto literário Ópio (Grael Gramaccio, 2016 – 2020): 

o Senhora; 

o Erótico; 

o Releituras edições I, II e III; 

o Erópio. 

 Poezines (Mariana Lavaca/ Poezistir Marginal, 2017 – 2018): 

o Edição 1 – Poexistir (Poexistencialismo é mato); 

o Edição 2 – Agonia. 

Além de Zines que fazem parte do acervo pessoal da produção desses 

vídeos: 

 Marginalizando (Guilherme Afonso(2018); 

 Série Jornalzine (Jornal Dois, 2019): 

o #1 - Galeria A Céu Aberto; 

o #2 - Espaços De Discussão E Política Na Cidade Sem Limites; 

o #3 - 1% A disputa entre a ocupação das Áreas de Proteção 

Ambiental por empreendimentos e a preservação do cerrado em 

Bauru; 

o #4 - Futebol Feminino: Noroeste Montou Seu Primeiro Time; 

o #5 - Batalhas De Rima No Território 014. 
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3.2.2. Colagens 

3.2.2.1. Pesquisa e desenvolvimento 

O estudo da linguagem das colagens, e a subsequente catalogação e 

mapeamento especifico caminharam paralelo ao estudo das zines desde o principio 

quando da produção do primeiro vídeo ―Zines e Colagens: Comunicação Radical 

014‖ em 2020. Linguagem intrínseca a produção, montagem e desenvolvimento da 

zine em si em um primeiro momento a colagem ficou relegada ao posto de ―recurso 

visual‖ a zine, aqui encarada principalmente como um meio ou plataforma de 

comunicação final. Quando do início da produção para o segundo vídeo, ―Colagens: 

linguagem visual e comunicação radical 014‖ (2021), as colagens saem do papel 

figurativo de ―modelo de ilustração‖ ou parte da construção para se tornaram o foco 

da pesquisa e da análise estética. Aqui embasada especialmente pela leitura do livro 

―Collage culture: readymades, meaning, and the age of consumption‖ do 

pesquisador americano David Banash (2013). 

Nesta segunda montagem, focamos o roteiro na análise do uso da 

colagem como uma atuação e linguagem artística de contestação social. Neste 

momento com a ressalva de que ainda que seja utilizada com maior continuidade 

como forma de expressão contraria a dominação capitalista e aos poderes 

hegemônicos, como toda plataforma artística pode ser utilizada por diferentes atores 

políticos, sejam eles de esquerda ou direita. 

Propomos então uma análise da trajetória histórica da colagem ao longo 

do século XX, apresentando referências embrionárias desta linguagem como as 

obras de Marcel Duchamp e Andy Warhol, enquanto pop arte neo-dadaísta; ou 

mesmo as produções pré-dadaistas dos alemães George Grosz e John Heartfieldm, 

cujas obras servem como um guia contextual para a realidade política alemã pós 

primeira guerra mundial em crítica direta ao aumento do poder do nazi-fascismo 

germânico. 

Além dos referenciais internacionais são também analisadas certas 

produções de comunicação radical brasileiras que tem utilizam à colagem como 

forma de expressão política, entre elas o livro ―Minimanual da Arte e Guerrilha 

Urbana‖(2013), do grupo cearense Aparecidos Políticos. 

Os diferentes artistas e projetos analisados servem também para uma a 

introdução do debate técnica sobre diferentes possibilidades do desenvolvimento 
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das colagens, passando por linguagens digitais e físicas com apontamentos teóricos 

sobre as diferenças conceituais das produções. 

 

3.2.2.2. Artistas locais 

O processo de seleção e entrevistas com os artistas presentes no vídeo 

―Colagens: linguagem visual e comunicação radical 014‖(2021), se deu por meio do 

conhecimento prévio de colagistas e zineiros que atuam ou atuaram em Bauru no 

durante os anos 2015 a 2021. Foram selecionados artistas que participaram e/ou 

organizaram exposições, oficinas, debates, festivais de artes visuais e faziam parte 

da ―cena cultural‖ de artes visuais na cidade. Com representantes de diferentes 

núcleos artísticos, socioeconômicos e culturais como moradores locais, produtores 

culturais e estudantes universitários. Além da análise sociocultural foram escolhidos 

artistas que trabalham com diferentes aspectos da colagem, do digital ao analógico 

passando por colagens voltadas a ilustração de fanzines, lambes políticos, 

ilustrações de matérias jornalísticas ou mesmo com fim em si mesma enquanto 

produção artística. 

Foram selecionados para a entrevista os artistas: 

 Denílson Magalhães Silva Filho: artista bauruense cujas colagens 

em técnicas manuais e digitais são compartilhadas por meio do seu 

perfil no Instagram (@d.weni). Como outros dos artistas 

selecionados. Deni se articula em diferentes linguagens e espaços 

culturais da cidade, com trabalhos como DJ na cena independente 

local e também como barbeiro no projeto Víboras Negro. 

 Lucas Zanetti: Jornalista e mestre em comunicação, o artista 

divulga e promove seu trabalho por meio do perfil no Instagram 

(@neocathartic). Ainda que não seja bauruense, a escolha de 

Lucas Zanetti como um dos entrevistados no segundo vídeo se deu 

pela extensa participação no cenário universitário bauruense e pela 

participação continua como colagistas e ilustrador para matérias da 

mídia independente local, Jornal Dois.  

 Mariana Lacava: Conhecida artisticamente como PXT MARGINAL, 

a artista atua como produtora cultural, zineira, rapper e colagista no 

interior paulista há mais de uma década, sendo responsável pela 
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produção de espaços de organização e encontro de núcleos 

underground como o Subverso SLAM e a Feira Interativa de Zines. 

Com divulgação online por meio de suas redes (@lacavaecola e @ 

pxtmarginal). 

 Fernanda Diniz: estudante de mediação cultural na UNILA, atriz e 

produtora cultural com atuação em Bauru desde o início dos anos 

10, a colagista trabalha utilizando técnicas mistas que estão 

disponíveis em seu perfil (@ferdinizso)  

 

As entrevistas foram feitas de maneira remota, por meio de áudios no whatsapp e 

conversas em aplicativos de vídeo chamadas, em respeito à necessidade de 

distanciamento social, uma vez que na época das gravações (início de 2021) ainda 

não havia vacinas disponíveis para a população brasileira em geral. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

4.1. Linha do tempo de referencial 

4.1.1. Primeiro vídeo: Zines e Colagens: Comunicação Radical 014”(2020, 

Edital Viva Cultura – FEPAC/2020 

Edital aberto de 01 a 16 de agosto/2020. 

 Pré-produção e produção executiva:  

o Escrita e desenvolvimento da proposta para o edital: 01 a 

12/08/2020; 

o Inscrição: 12/08/2020; 

o Aprovação: 29/08/2020; 

o Processo de pesquisa e documentação: 28/08 a 25/10/2020. 

 Produção:  

o Produção do roteiro: 25 a 28/10/2020; 

o Gravação: 29 a 31/10/2020. 

 Pós-produção:  

o Edição: 31/10, 01 e 02/11/2020; 

o Finalização, exportação e entrega para Secretaria de Cultura de 

Bauru: 03/11/2020. 

 Publicação dos vídeos do Festival Viva Cultura – FEPAC no Youtube 

da Secretaria de Cultura de Bauru: 27/02 a 28/03/2021. 

4.1.2. Segundo vídeo: Colagens: linguagem visual e comunicação radical 

014”(2021), edital Ações de Difusão Cultural de Bauru – Lei Aldir Blanc 

 Edital aberto de 30/10 a 10/11/2020. 

 Pré-produção e produção executiva: 

o Escrita e desenvolvimento da proposta para o edital: 08 a 

10/11/2020; 

o Inscrição: 10/11/2020; 

o Aprovação: 26/11/2020; 

o Processo de pesquisa, mapeamento e documentação: 08/11 a 

02/12/2020. 

 Produção:  

o Produção do roteiro: 02 a 08/10/2020; 
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o Coleta de materiais técnicos (câmera, microfone, iluminação, 

cenário, etc.) 07/12/2020; 

o Entrevista com artistas locais: 07 e 08/12/2020; 

o Seleção de vídeos externos e decupagem de vídeos e áudios: 

07/12/2020; 

o Gravação: 08 e 09/12/2020. 

 Pós-produção:  

o Edição: 08 a 10/12/2020; 

o Finalização e exportação: 10/12/2020; 

o Entrega para a Secretaria de Cultura de Bauru: 11/12/2020. 

 Publicação dos vídeos na Mostra LA(B)AURU no Youtube da 

Secretaria de Cultura de Bauru: 28/05 a 26/26/2021. 

4.2. Contatos, experiências e produções iniciais. 

Entre 2016 e 2020 entrei em contato com o universo das fanzines e 

colagens por diferentes lados, grupos e núcleos político-culturais na cidade de 

Bauru(SP). De início pela Zineteca, a biblioteca de Zines do Centro Contracultural 

Extinção, localizada no centro da cidade de Bauru e um dos principais polos da 

cultura underground na região. Sob curadoria de Aran Carriel, o Extinção, como é 

chamado pela população local, proporciona aos artistas e a visitantes um centro de 

conhecimento gratuito e sempre disponível a respeito de fanzines. O acervo da 

zineteca da Extinção remonta ao início da cena punk do Brasil e do interior paulista, 

com exemplares datados desde o início dos anos 80 até os dias atuais. Retratado no 

primeiro vídeo da série documental produzida para este TCC, o Extinção é citado 

como um dos principais núcleos de encontro, discussão e disseminação da arte e 

cultura underground local, é neste espaço, fincado em uma das partes mais antigas 

da cidade de Bauru que a maior parte dos colagistas e zineiros da cidade teve o 

primeiro contato com as linguagens das zines e das colagens, é ali que se deu o 

―ponta pé" inicial para que começassem a produzir. 

Além do Extinção, Bauru oferecia na época um vasto cenário cultural que 

favorecia a troca de informações, contatos e discussões entre artistas de diferentes 

linguagens. Produções culturais locais como o Festival de Leitura de Literatura 

(FELELI), que incluía na programação a Feira Interativa de Zines, responsável por 

conectar artistas não só de Bauru e da região, mas também de outros estados, 
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tornaram possível um cenário propício para o desenvolvimento de zineiros e 

colagistas no município. Ressaltando ainda a importância da ocupação de espaços 

culturais públicos por meio do festival, que por anos aconteceu em núcleos 

reconhecidos de cultura da cidade como a Pinacoteca Municipal de Bauru – Casa 

Ponce e Paz e no Teatro Municipal Celina Lurdes Alves Neves. 

 

4.3. Produção executiva e divisão de trabalhos 

Como citado anteriormente, a produção da série de vídeos aqui 

apresentadas nasceu da oportunidade de financiamento público dos editais de 

cultura oferecidos pela secretaria de cultura de Bauru durante o ano de 2020, 

mediante a crise econômica do setor cultural nacional durante os primeiros anos da 

pandemia da covid-19. Sendo parte de uma série de trabalhos e editais culturais que 

eu e outros artistas e produtores culturais de Bauru participamos ao longo desse 

período. 

O desenvolvimento dos projetos se deu de maneira acelerada em 

decorrência da curta janela de tempo entre abertura e inscrição para os editais 

disponíveis, sendo imprescindível, por tanto, um conhecimento prévio na área de 

atuação para o desenvolvimento de projetos coesos e bagagem cultural comprovada 

para beneficiar a avaliação da Secretaria de Cultura.  

Nesse momento, a casa de Joyce Rodrigues, responsável pela produção 

e edição dos vídeos, se tornou uma central de inscrição de projetos, reunindo 05 

artistas bauruenses para maratonas de elaboração de projetos, leitura de pares, 

avaliação mutua e enfim, inscrições no portal da secretaria de cultura de Bauru. 

A ideia de trabalhar com zines e colagens, veio de um conhecimento 

anterior uma vez que nesse momento eu já havia participado de exposições e 

festivais locais, publicado coletâneas poéticas autorais e já há 02 anos exercia a 

função de colagista no Jornal Dois, mídia independente local, criando obras para a 

ilustração de matérias e coletâneas de  zines jornalísticas. 

Com base nesta experiência prática e o avanço de leituras teóricas sobre 

o universo da cultura underground de zines e colagens, eu e Joyce Rodrigues, 

tivemos nossos projetos aprovados e seguimos com a produção. 
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4.3.1. Primeiro vídeo: Zines e Colagens: Comunicação Radical 014”(Edital Viva 

Cultura – FEPAC/2020) 

 

 Proponente no edital, Produção Executiva, Pesquisa, Roteiro e 

Apresentação: Letícia Sartori 

 Produção e Edição: Joyce Rodrigues 

 

4.3.2. Segundo vídeo: Colagens: linguagem visual e comunicação radical 

014”(2021), edital Ações de Difusão Cultural de Bauru – Lei Aldir Blanc 

 

 Proponente, Produção e Edição: Joyce Rodrigues 

 Pesquisa, Roteiro e Apresentação: Letícia Sartori 

 Direção de Arte: Gael Gramaccio 

 

4.4. Processo de gravação e desenvolvimento dos vídeos 

 

Os dois vídeos apresentados aqui foram gravados e editados em um 

curto período de tempo na casa de Joyce Rodrigues, em fluxo contínuo de 

roteirização, organização do set de filmagem, empréstimo de câmeras e tripés 

improvisados e um ―fazer, gravar, editar‖ quase sem fim. 

 O cenário escolhido, montado em um quarto na casa de Joyce, reunia ao 

fundo livros utilizados na pesquisa, zines do acervo pessoal das produtoras, 

colagens e ilustrações de artistas locais entre outros itens. 

Em ambas as experiências, passado o processo de roteirização e 

organização do cenário, já se iniciavam as gravações e na sequencia, literalmente, a 

edição dos vídeos. Nesse momento dividíamos também o espaço de produção na 

casa da Joyce com outros artistas que estavam desenvolvendo seus próprios 

projetos para editais da secretaria de cultura de Bauru, então a pausa para respirar 

entre uma versão e outra e para fumar um cigarro era passada revisando vídeos de 

outros companheiros ou perguntando como o processo de gravação dos projetos x, 

y ou z estava indo, do outro lado da cidade. 

Foram dias, noites e madrugadas em claro para organizar as referências, 

as ideias para a edição final, acertar os takes de gravação e outras peculiaridades 
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do processo, como, por exemplo, garantir a qualidade dos áudios das entrevistas 

remotas para o segundo vídeo e separar imagem por imagem para inclusão das 

referências visuais nos vídeos. 

A entrega dos pendrives contendo os vídeos finalizados à Secretaria de 

Cultura curiosamente também foi um processo coletivo e compartilhado com outros 

artistas e produtores da cidade. A correria do último dia do prazo, o encontro 

esbaforido com outras pessoas que estavam exportando seus vídeos ou correndo 

com a documentação no prédio do Teatro Municipal, o cuidado e paciência dos 

trabalhadores e agentes culturais da Secretaria, naquele momento tornavam muito 

claro como o processo de produção artística e cultural é um fato social, fruto do 

conhecimento, da dedicação e da luta de uma cadeia infinita de trabalhadores. 

 

4.5. Divulgação e distribuição online 

Após a finalização dos projetos os vídeos foram entregues a Secretaria de 

Cultura de Bauru em pendrives específicos, ficando a cargo da pasta a divulgação 

do material e a possível inclusão em festivais e eventos culturais futuros. 

O primeiro vídeo ―Zines e Colagens: Comunicação Radical 014‖ (Edital 

Viva Cultura – FEPAC/2020)‖, entregue a pasta ao final de dezembro de 2020, fez 

então parte do Festival Viva Cultura – FEPAC, um conjunto de transmissões 

audiovisuais disponíveis no Youtube da Secretaria de Cultura de Bauru que foram 

publicados de 27/02 a 28/03/2021. O Festival reuniu apresentações artísticas das 

mais diferentes linguagens culturais como artes visuais, literatura, musica, dança e 

outros, durante a pandemia da covid-19. 

Já a segunda produção, ―Colagens: linguagem visual e comunicação 

radical 014‖ (2021)‖, fez parte da Mostra LA(B) auru, que reuniu os trabalhos dos 

editais de difusão cultural ligados à Lei Federal 14.017/2020, conhecida como Lei 

Aldir Blanc. Os projetos audiovisuais foram transmitidos por meio do Youtube da 

Secretaria de Cultura de Bauru. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluir esta jornada de pesquisa, desenvolvimento e entrega de quase 

1h30 de produção audiovisual a respeito do cenário da comunicação radical e das 
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experimentações estéticas por meio das zines e colagens em Bauru, é fruto de uma 

jornada de trabalhos e estudos que teve início em 2013, quando iniciei os estudos 

de Comunicação Social na UNESP. Ao longo dessa quase uma década de 

aprendizado, pesquisa, reportagens, entrevistas e amadurecimento sobre a 

responsabilidade social e principalmente a ligação da universidade com a 

comunidade em que ela está localizada, pude amadurecer e compreender a 

responsabilidade que o profissional vindo da universidade pública tem com a 

população brasileira. 

Em 2015, quando comecei a me aproximar da cena cultural bauruense 

não poderia imaginar com o contato com espaços de resistência, artistas e 

trabalhadores engajados com a realidade cotidiana e com a articulação política da 

cidade sem limites iriam transformar minha visão como comunicadora e artista. Ao 

longo desse processo, empregar os conhecimentos teóricos e práticos que aprendi 

na UNESP me levaram a vivenciar a cidade em que nasci de uma maneira diferente 

e a trabalhar conscientemente para registrar, debater e compreender o ecossistema 

sociocultural e político em que vivo. 

Este projeto teve como objetivo impulsionar o debate público a respeito de 

certos nichos culturais bauruenses, esmiuçar as diferentes experiências estéticas e 

comunicacionais produzidas na cidade e apresentar em um produto coeso a história 

das zines e das colagens no município. Conduzir esse estudo ao longo de 2020 e 

2021, em meio à pandemia da covid-19, foi também uma tentativa de registrar a 

perda da noção de normalidade cultural em que vivíamos e estudar a fundo as 

razões que tornavam possível que  uma cidade fincada no centro do estado se 

revolvesse em tantas obras, projetos, festivais e iniciativas artísticas. Se essas 

condições eram reais em um passado não tão distante talvez também fosse possível 

fomentá-las em um futuro próximo. 

Este projeto só foi possível com apoio do financiamento público por meio 

dos editais culturais disponíveis, em um dos mais horríveis cenários econômicos 

durante a pandemia da covid-19. Como tantas outras cidades no meio da pandemia, 

Bauru passou nos últimos anos por uma das piores crises já vividas no setor cultural, 

de acordo com uma pesquisa da UNESCO, realizada em setembro de 2020, 48,8% 

dos trabalhadores da culturais do país tiveram sua renda 100% reduzida entre 

março e julho daquele ano. A injeção financeira dos mecanismos de fomento à 

cultura provenientes de recursos federais, estaduais e municipais, garantiram a 
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sobrevivência e a dignidade de inúmeros trabalhadores na cidade. Como exemplo, 

posso citar os 36 projetos aprovados pelo Programa de Ação Cultural Expresso LAB, 

(ProAC LAB) de 2020 que contou com a aprovação de 36 projetos bauruenses, 

destinando mais de R$ 2 milhões para o município entre premiações, licenciamento 

de conteúdos e a realização de festivais online. 

Leis de apoio à cultura, aprovadas em meio à pandemia, tem como 

objetivo primordial a garantia da sobrevivência e da atuação digna para  

trabalhadores do setor cultural brasileiro. Em destaque as Lei Aldir Blanc/2020 e a 

Lei Paulo Gustavo/2022, frutos de um processo de luta e de organização de diversos 

setores, trabalhadores e políticos de todo o país. 

Este relatório é, no final das contas, mais uma documentação do 

processo simbiótico presente em diferentes instâncias sociais e da importância da 

articulação conjunta da universidade pública, do estado e da população. 
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6. ANEXOS 

6.1. Diário Oficial de Bauru – Aprovação no edital Viva Cultura – 

FEPAC/2020 
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6.2. Diário Oficial de Bauru – Aprovação no edital “Ações de 

Difusão Cultural de Bauru – Lei Aldir Blanc/2020” 
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6.3. Páginas de Divulgação – Canal do Youtube da Secretaria de 

Cultura de Bauru 
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