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GÊNERO: FANZINE 

INTRODUÇÃO: 

 O fanzine é um gênero muito diversificado, podendo ter linguagem verbal e não 

verbal, formal ou informal, além de ter uma temática e uma estrutura muito variada. 

Também é um gênero mais aberto a expressão individual do aluno e tem a vantagem 

de se aproximar mais do público juvenil. Diante disso, ao trabalhar esse gênero com 

os nossos alunos, pretendíamos mostrá-los as diferenças entre os diversos tipos de 

linguagem e como usá-las na produção de texto, objetivando com que eles perdessem 

qualquer medo relativo a esta. 

OBJETIVOS: 

 Despertar o interesse dos alunos pelo gênero proposto;  

 Diferenciá-lo da revista; 

 Mostrar as diferentes formas de utilização da linguagem de acordo com os 

objetivos do produtor do texto. 

CONTEÚDO: 

 Explicar o que é um fanzine; 

 Diferenciá-lo da revista; 

 Contar um pouco da sua história; 

 Explicar as diferentes estruturas em que podemos produzir um fanzine;  

 Falar sobre as diferentes linguagens utilizadas em sua produção. 

 

DURAÇÃO: 

8 aulas 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Vídeos; 

 Folhas de ofício A4; 

 Revistas; e 

 Fotocópia. 



DESENVOLVIMENTO: 

 Em nossa primeira aula sobre o gênero, falamos sobre o que é um fanzine, 

contamos um pouco da sua história e falamos sobre a sua estrutura. Além 

disso, diferenciamo-lo da revista, levamos um vídeo que falava sobre a 

produção de um fanzine e distribuímos para a turma um sobre poesia. 

 Na aula seguinte a turma se dividiu em grupos para realizar a produção. Cada 

grupo escolheu um tema para produzir um fanzine. Levamos revistas, folhas de 

papel A4, tesoura, cola. Todo esse material foi utilizado pelos grupos na 

produção. 

 Tendo em vista que neste bimestre estávamos trabalhando um gênero que 

trabalha muito com a linguagem verbal e não verbal, fizemos uma atividade de 

interpretação de texto referente a esses dois tipos de linguagem. Dessa 

maneira objetivávamos perceber as dificuldades que os alunos têm referente à 

interpretação de texto. 

 Após terem produzido um fanzine, realizamos uma apresentação na qual cada 

grupo falou sobre a sua produção. Tiramos fotocópias de cada fanzine para 

distribuirmos entre os alunos. 

 

 


