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AMBIENTE ESCOLAR: O PROTAGONISMO 
DO ESTUDANTE COM FANZINES

School ambient: student protagonism 
with fanzines

 Carlos de Brito Lacerda

Resumo: O trabalho didático-pedagógico em salas de aula tem 
exigido novas possibilidades e instrumentos por parte dos pro-
fessores como meio de tornar os processos de aprendizagem 
mais atraentes e significativos, tendo na produção de fanzines 
em ambiente escolar uma potencialidade de tornar isto realidade 
através de processos dialógicos tendo os estudantes como prota-
gonistas de seu aprendizado.
Palavras-chave: instrumentos; fanzines; protagonismo.

Abstract: The didactic-pedagogic work in classrooms has requi-
red new possibilities and instruments by teachers as a means of 
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making the learning process more attractive and meaningful, and 
the production of fanzines in the school environment a capability 
to make this a reality through dialogic processes taking students 
as protagonists of their learning.
Keywords: instruments; fanzines; protagonism.

Introdução

Atuar em sala de aula regular no Ensino Fundamental 
(segunda fase, sexto ao nono ano) e de Ensino Médio 

(primeiro, segundo e terceiros anos) tem exigido dos pro-
fissionais da Educação não somente formação acadêmica 
formal, mas sim ações afirmativas em tornar os processos 
de aprendizagem em momentos vivenciados e carregados de 
significado, ou melhor, (des)construídos com significação, 
com ênfase à última sílaba, pois sem ação, a tarefa de atuar 
profissionalmente na Educação será ainda mais árdua. 

Superar o formal e poder dar significado aos conteúdos 
seria consolidar o aprendizado pela ação em adotar me-
todologicamente novas possibilidades didáticas como um 
norte para atingir não somente metas/alvos quantitativos, 
mas sim criar uma cena para novas propostas dialógicas 
(FREIRE, 1998), podendo tornar os resultados com valo-
res qualitativos positivos para todos os comprometidos nos 
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processos educacionais significativos.
Dar essa significação é um enorme desafio. Esperar do 

profissional professor que este tenha uma prática didáti-
co-pedagógica sem apresentar aos educandos e aos pares 
do ambiente educacional sua identidade profissional e seu 
compromisso epistemológico não é a alternativa mais efi-
caz (FREIRE, 1998).

Paulo Freire cita energicamente sua posição ideológica 
de indignação com pessoas que atuam na Educação sem 
prática de ações afirmativas, destituídas de propósitos da 
construção da autonomia dos estudantes e desprovidas de 
significação, quando 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o dis-
curso neoliberal anda solta no mundo. [...] Do ponto 
de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prá-
tica educativa: adaptar o educando a esta realidade 
que não pode ser mudada. O de que se precisa, por 
isso mesmo, é o treino técnico indispensável à adap-
tação do educando, à sua sobrevivência. (FREIRE, 
1998, p.20-21).

 
O protagonismo estudantil é uma possibilidade real 

para que se estabeleça uma postura de ação por parte dos 
agentes docentes da Educação de inserção dos estudantes 
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com uma apropriação dos conteúdos programáticos e ou-
tros interdisciplinares e transdisciplinares (MEC, 2008) 
que prega a nossa LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação), com esse desafio em anular tal ideologia fatalista e 
imobilizante.

Uma possibilidade em trabalhar tal possibilidade e efe-
tivar o protagonismo estudantil tem sido experimentado 
em duas Redes Públicas de Educação na Grande Goiânia, 
mais precisamente na cidade de Senador Canedo-GO.

É a utilização por parte de vários professores em suas 
disciplinas de Ensino Fundamental e Médio (EF2 e EM, 
respectivamente, como trataremos nesse artigo) de meto-
dologias do uso potencial de Histórias em Quadrinhos e 
fanzines, assim como a instalação de gibitecas e fanzino-
tecas no ambiente das Unidades Escolares dos dois níveis 
educacionais apresentados.

O trabalho com esses dois tipos de publicações teve 
início em 2012 no Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira 
(PXT) em turmas de EF2 e na Escola Luzia Maria de Si-
queira (EMLMSQ) com turmas de mesmo nível escolar.

Em 2013 houve a inserção de turmas de EM do PXT 
de ações com essas propostas, em especial a elaboração de 
fanzines e em menor escala o uso de publicações indepen-
dentes nacionais.



IMAGINÁRIO! 6 - junho de 2014 - Capa - Expediente - Sumário  119

Trabalhar com gibis e fanzines 
não são opções, são oportunidades

Acreditar que é possível aproximar as informações te-
óricas tratadas e trabalhadas em sala de aula com práticas 
concretas interativas, provocativas e significantes é possí-
vel e necessário, para isto seria recomendável ter um esco-
po de técnicas, método(s), intencionalidade(s), identidade 
profissional, compromissos profissionais, epistemológicos, 
entre outros. Porém, como fazer isto? 

Existiria uma “receita de bolo”, algo pronto e execu-
tável em qualquer ambiente escolar, sem necessidade de 
análise de singularidades e particularidades dos envolvidos 
concretos, abstratos e fundamentados nos aspectos legal e 
pedagogicamente? 

Os sistemas educacionais foram e são elaborados com 
fundamentação constitucional, com essa jurisprudência as 
instâncias maiores em nível Federal, em cascata as esferas 
Estaduais e Municipais, então apresentam diretrizes para 
a educação brasileira (LDB). Por sua vez a Academia cons-
trói caminhos para a análise, discussão e proposição de 
alternativas científicas para que estas diretrizes e demais 
objetivos possam acontecer.
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Os conteúdos curriculares são (re)conhecidos, discuti-
dos, elencados e expandidos desde o currículo educacional 
e do senso comum aos que chamamos de diretrizes legais 
e sistematizadas dos agentes educacionais políticos brasi-
leiros. 

Porém não quer dizer que seja uma camisa de força, 
algo monolítico, é possível ser significativo para todos os 
atores do ambiente escolar, podendo ser feito com inten-
cionalidade proativa em respeitar a realidade de cada 
comunidade servida por escolas, provocando perguntas, 
respostas, extrapolações, aliadas a atividades concretas e 
práticas para que não fique apenas no ooooh, que lindo, pa-
rabéns...! Deixando de praticar o mero acúmulo de infor-
mações bancárias, como citou Paulo Freire, gerando con-
ceitos próximos para os estudantes e conhecimentos reais, 
do individual para o coletivo, do coletivo para o individual, 
deixando de haver uma mão única de protagonistas, ape-
nas os professores, para um fazer didático-pedagógico com 
ação por ações dialógicas, como disse Paulo Freire (1998, 
p.138), respeitar a leitura de mundo do educando.

Os estudantes são os atores que faltam nas ações da 
maioria de nossas escolas. Tornar realidade ações afirmati-
vas de construção de conhecimentos tendo os jovens estu-
dantes como os protagonistas é possível.
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Seria algo bem próximo de Educação Cidadã (LACER-
DA, 2010), se não a própria, em respeito à escala espacial 
da comunidade e de suas particularidades e singularidades, 
sem inventar a roda ou burlar as legalidades educacionais 
sistematizadas e as proposições acadêmicas.

O princípio de tudo estaria na decisão pedagógica e me-
todológica de agir do profissional professor, devendo este 
ter a intencionalidade, o compromisso epistemológico, efe-
tivando parcerias com o grupo gestor, corpo docente e os 
estudantes, sendo fundamental a preocupação de haver boa 
comunicação com os atores dessa empreitada, vendendo a 
ideia da prática em trabalhar com pedagogia de projetos ou 
mesmo inserir as sequências didáticas nas suas interven-
ções (para ficarmos com alguns exemplos metodológicos), 
nos enfrentamentos mediáticos e assim inserir na cultura 
da escola atividades interdisciplinares ou multidisciplina-
res, como no caso da produção de fanzines, podendo assim 
aproximar conteúdos teóricos não só com a prática, como 
também construir conceitos coletivos, mais próximos da 
realidade e da percepção cognitiva dos jovens, dando assim 
oportunidades para elaborarem perguntas motivadoras e 
que provoquem a todos para a investigação, dando signifi-
cado aos conteúdos, podendo ainda expandi-los.
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Ação com intencionalidade, fugindo da mera repetição, 
não apenas por osmose burocrática aos currículos de siste-
mas educacionais, mas sim ter intencionalidade em fazer 
acontecer, significativamente e, com efeito de permanência 
de hábitos afirmativos para a construção de conhecimentos 
científicos, para a vida em sociedade, no ambiente escolar e 
interferir na comunidade imediata à escola.

O pior que poderá ocorrer é haver sentimento de identi-
ficação de todos com os objetivos elencados de forma clara 
para todos e sentimento de real pertencimento àquela co-
munidade, assim sentirem-se, os estudantes, como sendo 
protagonistas dos processos de construção do conhecimen-
to prático-científico. 

Poderá ainda ter outros desdobramentos positivos, 
como o de ser uma ação imediata de enfrentamentos, tanto 
nos aspectos educacionais, como também à depredação de 
patrimônio público e até mesmo ao bullying escolar. Ter 
condições para que esse trabalho possa ocorrer é funda-
mental.
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Uma proposta metodológica para efetivar 
a elaboração e uso de fanzines em escolas

Foi feita uma adaptação de um conceito do meio corpo-
rativo (HAMZE, 2011) para o meio educacional, com suas 
ações em promover o uso de fanzines como mecanismo de 
aproximação de conteúdos teóricos e atitudinais, podendo 
ir além, extrapolar os conteúdos curriculares, buscando 
instalar e consolidar o que chamamos de os oito compro-
metimentos com a Governança Educacional em Ambiente 
Escolar é agir pedagogicamente por parte do corpo docente 
e de forma significativa para os comprometidos nas ações e 
na efetivação dessa ação do estudante protagonista. 

Seriam esses os oito comprometimentos que construi-
riam a identidade das duas Unidades Educacionais com o 
projeto de produção de fanzines: 

       
Participação: todos poderiam e deveriam participar da 
construção e efetivação do projeto;
Estado de direito: deveriam ser respeitadas normas legais 
jurisdicionadas à Educação e proposições acadêmicas;
Transparência: todos deveriam conhecer e saber sobre o 
projeto, sobre os meios processuais e fins didáticos-cientí-
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ficos (iniciação e alfabetização científica, por exemplo);
Responsabilidade: saber seu papel para o “Todo” ou 
com a “Totalidade” (SANTOS, 2001) e a necessidade e im-
portância de sua adesão, como também seu comprometi-
mento com o projeto;
Orientação por consenso: negociar na coletividade, 
planejar aquilo que realmente seria exequível e útil para a 
empreitada educacional, evitando a burocracia de decisões 
fragmentadoras e prejudiciais;
Igualdade e inclusividade: todos poderiam ser agentes 
na construção do projeto e seus usos didático-pedagógicos 
e de cidadania;
Efetividade e eficiência: saber o que realmente interes-
sava para que fosse possível fazer e que tivesse utilidade 
pedagógica, fugindo da burocracia que provoca lentidão 
dos processos e prejuízos no resultado;
Prestação de contas: avaliação constante dos processos, 
inclusive da própria avaliação e exposição de resultados 
de forma pública, realimentando o ciclo criativo e virtuoso 
educacional, no caso uma fanzinada. 
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O pensar, a orientação, a pesquisa, 
o fazer, o discutir e a socialização 
de um fanzine em ambiente escolar

A denominação fanzine é uma criação ocorrida na Amé-
rica do Norte nas três primeiras décadas do século XX nos 
Estados Unidos da América, com motivação jovem, surgi-
da da contração de palavras de origem da Língua Inglesa 
“fanatic magazine”, algo como magazine do fã em Língua 
Portuguesa (MAGALHÃES, 2013).

Jovens desejosos em publicar em revistas de gêneros 
variados, como ficção científica, cinema, entre outras pre-
ferências, vendo dificuldades e/ou impossibilidades em re-
alizar tal desejo em participar dessa mídia, decidem expe-
rimentar produzir suas próprias revistas, de forma autoral 
e arrojada.

Com as limitações econômicas, técnicas e tecnológicas 
desses vanguardistas, a impressão em mimeógrafo se mos-
trou como a mais adequada e possível.

Primeiramente os fanzines estadunidenses foram im-
pressos em papel ofício e no sentido vertical, ganhando 
inovações em lay out com a aquisição de expertise por 
parte de seus autores e com a possibilidade financeira de 
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imprimir em técnica off set e já em meados dos anos 80 o 
uso de impressões em fotocopiadoras e de editoração em 
computadores, com enorme transformações nos meios de 
comunicação a partir dos anos 90 com a chegada da inter-
net, segundo Henrique Magalhães (2013, p.09) possibilita-
ram a ampliação dos tipos de fanzines, como também mu-
danças gráficas e no volume das publicações, ganhando so-
fisticações visuais, em conteúdos e mesmo motivacionais, 
alcançando a Europa e daí novas propostas foram tornadas 
realidade.

No Brasil os fanzines começam a ser produzidos com 
o primeiro deles, o Ficção, criado por Edson Rontani em 
Piracicaba (SP) em 1965 (PINTO, 2013) e em Goiás o pri-
meiro fanzine foi publicado por Paulo Cesar Castilho vinte 
anos depois do fanzine paulista, era o Imaginação, reu-
nindo histórias de terror, ficção científica, reportagem, en-
trevista, pôster e cartum, com trabalhos de Mozart Couto, 
Rodval Matias e de autores locais, como Cavalcante. O Ima-
ginação foi publicado uma vez por ano até 1987, com a pri-
meira edição em off set formatinho P&B e as duas seguintes 
em formato ofício vertical, também em lay out ofício. 

Em Goiás outros fanzineiros buscaram também pro-
duzir zines, como Márcio Junior, entre outros, porém não 
houve continuidade em surgirem novos fanzines e os exis-
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tentes tiveram vida curta, mesmo no meio underground de 
vários segmentos culturais populares e alternativos.

O uso de fanzines em Goiás na Educação ainda é in-
cipiente, com muito desconhecimento de segmentos da 
sociedade sobre o que seria um fanzine, mesmo entre pro-
fessores.

Com a proposta em produzir fanzines nas Unidades 
de Ensino mencionadas anteriormente e poder ganhar ex-
pertise sobre as potencialidades do uso de fanzines, assim 
como sua divulgação entre educadores e sociedade, foi feito 
planejamento para que isto se efetivasse no ano de 2013.

Cento e quinze estudantes de oitavos anos da EMLMSQ 
e cento e quarenta e dois estudantes de terceiro anos do 
EM do Colégio PXT participaram da elaboração de fanzi-
nes divididos em grupos entre quatro a oito jovens.

Primeiramente foi feito uma ementa com cronograma 
para que os estudantes e professores parceiros pudessem 
organizar material teórico sobre fanzines, bem como co-
nhecessem o conceito de fanzine.

Um curso rápido de uma manhã foi ministrado pelo 
autor deste artigo aos colegas professores de várias disci-
plinas (como do EM: História, Física, Línguas Portuguesa, 
Espanhola e inglesa, Química, Geografia, Filosofia, Socio-
logia, Artes) com uma mini oficina para se entender sobre 
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os processos editoriais e motivacionais de se publicar tal 
revista alternativa e discutir sobre expectativas variadas.

Os estudantes reuniram o material teórico (textos) e 
imagens presentes na ementa, referentes aos temas pedi-
dos e reportagens extras em uma pasta padrão denomina-
da hemeroteca, sendo de material plástico, com etiqueta 
externa identificadora, cinco sacos plásticos para conterem 
os textos e imagens pedidos e um grampo plástico como 
fixador dos sacos.

Uma folha padrão, a ficha de controle, foi utilizada para 
cada professor para se conhecer os integrantes do grupo, 
identificar a turma e registrar no verso informações quali-
tativas dos processos de elaboração do fanzine.

Foram apresentados fanzines de várias partes do Bra-
sil para os jovens estudantes, como base visual e entendi-
mento da proposta de criação dos fanzines próprios. Com 
adoção de aulas utilizando o método do estudo dirigido, 
tirando dúvidas conceituais e teóricas, foi elaborado o “bo-
neco” ou a matriz original dos fanzines de cada grupo para 
impressão definitiva de aproximadamente vinte cópias por 
cada grupo. 

Cada professor explorou o fanzine desde a execução dos 
processos de criação, como também depois de concluídos, 
com debates, seminários e depoimentos dos jovens sobre a 
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experiência e sobre conhecimentos científicos presentes no 
mesmo. Como culminância do projeto de elaboração dos 
fanzines ocorreu uma fanzinada no fechamento do crono-
grama. As fanzinadas foram realizadas no pátio coberto 
das referidas Unidades de Ensino, com cada grupo expon-
do um número mínimo de seis fanzines, podendo trocá-los 
entre os colegas de outro grupo/sala, podendo vendê-los a 
quem se interessasse. 

Foram trocados e/ou vendidos todos os fanzines, com 
imensa satisfação dos estudantes com a repercussão na 
escola, mesmo em turmas que não participaram da elabo-
ração de fanzines. O entusiasmo contagiou os professores, 
desejosos de repetirem a atividade didático-pedagógica e 
cultural para o ano de 2014.

Ficou comprovado que o uso de fanzines em ambiente 
escolar é um instrumento possibilitador em praticar ativi-
dade de ensino-aprendizado de forma significativa e abran-
gente de várias habilidades e competências por parte dos 
jovens estudantes, confirmando a afirmação de Matheus 
Moura Silva (2013, p. 44) quando afirma que crianças, jo-
vens e adultos criam, podem e devem continuar a criar, 
nesse caso específico falamos de elaboração de fanzines em 
ambiente escolar, para garantir o bom desenvolvimento 
mental, intelectual e social dos indivíduos.
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Foi observado também que tanto no Colégio Estadual 
PXT, como na EMLMSQ os casos de bullying foram prati-
camente abolidos e as depredações da Unidade Escolar ces-
saram, permitindo extrapolações diretas como consequên-
cia de todo trabalho processual em grupos para pesquisa e 
produção dos “bonecos” e fanzines, podendo ter colaborado 
com a aproximação dos jovens e mesmo com a instalação e 
consolidação de sentimentos de pertencimento a essas Uni-
dades de Ensino, se apropriaram não somente dos fanzines 
como também foram além, se sentiram protagonistas de 
tudo que foi feito naquele quarto bimestre de 2013.

Considerações

Na expectativa em colaborar com as discussões teóri-
cas, metodológicas e epistemológicas sobre os usos poten-
ciais de produção de fanzines em ambiente escolar, encer-
ramos este artigo, com intencionalidade em ter provocado 
novas formas de se praticar essa atividade, sem pretensões 
em esgotar o tema.

Também citamos outros desdobramentos desse projeto 
de 2013, relacionadas ao professor coordenador do projeto 
e autor desse artigo, como:

- a participação no Festival Internacional de Quadri-
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nhos-FIQ ocorrido em dezembro do mesmo ano, tendo fei-
to curso e contatos para orientações e planos futuros; 

- promoção de eventos na Grande Goiânia com lança-
mentos de publicações teóricas e revistas em quadrinhos 
brasileiras, contribuindo para a construção de uma cena 
cultural para as Histórias em Quadrinhos e fanzines em 
Goiás;

- participação em mesas de discussões sobre temáticas 
ligadas a esse universo ficcional e seus usos enquanto aqui-
sição cidadã de cultura, entretenimento e potencialidades 
didático-pedagógicas de usos educacionais; 

- avaliação de histórias em quadrinhos (HQs) que estão 
no prelo; 

- exposições e work shops sobre usos de fanzines e HQs, 
oficinas e palestras; 

- já havendo negociações positivas com o Conselho 
Científico do megaevento educacional Pensar Educação-
Jornal O Popular, promovido pelo Grupo Jaime Câmara, 
afiliado da Rede Globo de Televisão, que ocorrerá em outu-
bro de 2014 em Goiânia (GO).

Encerramos com imagens de jovens estudantes na fan-
zinada do Colégio Estadual PXT ocorrida no quarto bimes-
tre de 2013, com cerimônia de abertura e acesso de todos 
os estudantes do colégio ao evento. 
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Após a produção, a “fanzinada”
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O fanzine se completa com sua difusão
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A venda do fanzine  serve apenas para cobrir os custos
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Carlos Lacerda apresenta o resultado do projeto


