
COMO FAZER UM FANZINE 
Equipe de História e Geografia 



Passo 01 – Tema e conteúdo 

• Defina o conteúdo do fanzine 

• Escolha a forma como irá abordar os 
assuntos 

• Determine os tipos de linguagem 
abordadas no fanzine 

• Utilize diferentes tipos de gêneros 
textuais 





Passo 02 – Material 

• Tesoura 
• Folha papel 

– Papel sulfite branco 
– Papel sulfite colorido (opcional) 

• Cola 
• Computador e impressora (opcional) 
• Materiais de colagem (opicional) 
• Outros materiais de interesse dos editores 

(opicional) 



Faça seu fanzine 



Passo 03 – Estrutura do fanzine 

• Após a escolha do conteúdo, é 
preciso pensar e montar a estrutura 
do fanzine. 

• Decida o tamanho e quantidade de 
páginas de seu fanzine.  
― 21x15cm ou 1/2 de papel sulfite 
― 15x10,5cm ou 1/4 de papel sulfite  
― 10,5x7,5cm ou 1/8 de papel sulfite 

 



Consiste em dobrar uma folha de 
papel sulfite ao meio. Três folhas 
dobradas deste modo produz um 
fanzine de 9 páginas + Capa. 

21x15cm 



Dica 
- Junte as três e dobre-as ao meio. Em formato 

de livreto, enumere o canto inferior esquerdo 
com um lápis. 

- Este procedimento irá facilitar na montagem 
do fanzine. 





Passo 04 – Fazendo um esboço 

• Fazer um fanzine requer planejamento e 
pesquisa.  

• Colete os materiais, fontes, texto e 
imagens que poderão ser usada na 
publicação. 

• Faça um esboço em separado de como 
ficarão as páginas. 

• Esta fase é fase de montagem inicial do 
fanzine. 
 





Objetivo é ter uma noção dos conteúdos de cada página e de como os texto  e imagens 
irão se dispor. Após a definição do tema, coleta de materiais, pesquisa e feitura do 
esboço... É hora de montar o fanzine. 



Diagramação 
• A sua diagramação tem que ser clara, de preferência ela 

precisa seguir uma ordem sistemática de leitura, de forma 
a ser prática e objetiva.  

• Ela tem que ser eficiente, já que uma vez que você faz um 
esquema de diagramação, esse esquema pode ser 
utilizado por qualquer pessoa.  

• Ela tem que ser econômica, planejada de uma forma tal 
que o conteúdo possa se utilizar de todo o espaço 
disponível. 



1. Deixe seu texto respirar. Longos blocos de texto fazem a leitura ficar 
cansativa. Experimente fazer parágrafos menores. 



2. Mescle imagens com o texto. Afinal, sempre vemos as figuras primeiro. Mas, 
se você não tiver uma boa imagem, fique apenas com as palavras. 



3. Ao usar imagens para ilustrar o texto, use margens. O texto colado na 
imagem deixa o leitor desconfortável. 



4. Respeite a hierarquia da informação. Os títulos devem ser maiores que os 
subtítulos e os subtítulos devem ser diferentes do texto em si. 



5. Quando trabalhar com tópicos, use margens e bullets (aquelas bolinhas na 
frente do texto). Isso fará com que a lista se separe do texto principal e se torne 
mais agradável de ler. 



6. Não use itálico, negrito e sublinhado na mesma palavra. Você vai chamar a 
atenção do leitor, mas ele não vai gostar do que vê. Use o negrito para dar 
ênfase a palavras importantes, porém, sem exagereros. 





Dicas 
• Lembre-se de deixar margens dos lados, em cima e 

embaixo da página, para que pareça profissional e nada 
saia cortado.  

• Para ter ideias, veja na internet ou procure bibliotecas com 
coleções de zines, ou compre zines de livrarias ou lojas de 
cultura alternativa.  

• Lembre-se de que tudo o que fizer vai acabar sendo em 
preto e branco, a menos que invista em cópias coloridas, o 
que vai sair muito caro. 



EXEMPLOS 
Na produção de um fanzine você pode usar: colagens, desenhos, HQ’s, poesias, 
poemas, notícias, printscreen entre outros 



Avaliação 

Molde Original Apresentação do boneco/modelo original 0 – 1pts 

Criatividade Uso de diferentes e linguagens e códigos 0 – 1pts 

Adequação ao fanzine Importância do que está sendo abordado e divulgado 0 – 1pts 

Diagramação Como os textos estão dispostos nas páginas 0 – 1pts 

Abordagem 
(Histórica/geográfica) 

Percepção sobre a discussão histórica/geográfica do tema 0 – 1pts 

(proposta) 


