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Resumo 

Este artigo tem como função transmitir a experiência vivenciada em um trabalho de 

intervenção educativo, utilizando a elaboração de fanzines como instrumento 

pedagógico com alunos do 9º ano de uma escola de ensino fundamental localizada em 

um bairro periférico na cidade de Campina Grande, PB. Nessa vivência foram utilizadas 

duas áreas fundamentais para a intervenção: a pedagogia da comunicação e a expressão 

comunicativa através das artes. 
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Introdução 

Este artigo tem como finalidade expor uma experiência de intervenção 

educomunicativa realizada em uma escola pública de ensino fundamental, na qual 

utilizou-se da prática de elaboração de fanzines em sala de aula. Optou-se pelo fanzine 

pelo desejo de estruturar um projeto de intervenção, na área da expressão comunicativa 

pelas artes, e que visasse estimular a percepção dos participantes, além de colocá-los em 

união na busca e na construção de conhecimento, tirando-os de uma posição 

individualista e passiva de recepção de conteúdo. 

                                                
1Trabalho apresentado no IJ 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste, 
realizado de 29 de junho a 1 de julho de 2017. 
2Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Educomunicação da UFCG, email: 
juliocesaroliveira1821@gmail.com 
3Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Educomunicação da UFCG, email: 
thascilla.oliveira.to@gmail.com 
4Orientador do trabalho. Professor do Curso de Educomunicação da UFCG, email: ligiabia@gmail.com 
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Usamos aqui o termo “intervenção”, no sentido ao qual se refere o professor 

Ismar Soares (2011), como um “signo novo”, uma linguagem nova e interdisciplinar, 

um conjunto de esforços com especificidades próprias implementadas pelo gestor, a fim 

de despertar no educando o seu interesse na formação escolar e na difusão e 

multiplicação dessas ações. Nesse caso, a intervenção é estruturada em áreas de atuação 

da Educomunicação e tem o objetivo de inserir uma nova forma de mediação da 

comunicação, seja em ambientes educativos, na comunidade ou em espaços do terceiro 

setor. 

 

Educomunicação e suas considerações 

Para se ter conhecimento sobre a utilização do fanzine como prática pedagógica 

é preciso primeiro compreender o sentido de Educomunicação, ecossistema 

comunicativo e suas contribuições para o contexto atual da educação.  

Em uma primeira abordagem, a Educomunicação é um campo de atuação e atua 

como agente motivacional que se fomenta na interface das áreas da comunicação e da 

educação. Tem seu valor como ferramenta que se utiliza dos recursos da comunicação 

para tornar ambientes desestimulantes, como o espaço escolar tradicional, em 

ecossistemas comunicativos nos quais a comunicação participativa e seja de fácil 

compreensão para o jovem.  

A Educomunicação é um campo interdisciplinar, que faz uso das referências de 

outros campos para a construção do seu conceito e aplicação, assim, consegue 

“conversar” com todas as áreas que possuem o mesmo propósito. Por se tratar de um 

campo de inter-relações pode ser aplicado em diferentes situações e espaços, como o 

cultural, o religioso, o midiático, não é exclusivo das práticas voltadas ao ensino 

aprendizagem. 

Nos espaços educativos tradicionais percebe-se como a falta de comunicação 

pode influenciar na permanência dos estudantes em sala de aula. Segundo pesquisa 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), 40% dos jovens 

de 15 a 17 anos largam a escola por acharem desinteressante, 27% apontam a 

necessidade de trabalhar e 10,9% relataram a dificuldade de acesso à escola (SOARES, 

2011, p.7). Esses dados permitem compreender a comunicação como fator fundamental 

para se estabelecer a interação entre professor/aluno. O desestímulo pela escola é visto 

como o principal problema que motiva a evasão.  
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Nessa perspectiva, entra o conceito de ecossistema comunicativo, ele nada mais 

é do que o modo como transita a comunicação em um determinado ambiente, neste caso 

o ambiente escolar. A comunicação se encontra muitas vezes truncada. O conteúdo 

transmitido se baseia em uma comunicação imprecisa, que não se estabelece de forma 

concisa, tornando a comunicação estabelecida naquele momento escassa, fazendo que o 

aluno se desinteresse. Um ecossistema educomunicativo pode modificar essa situação. 

Nele o fluxo de comunicação deve ser trabalhado de forma ampla, horizontalizada e 

participativa, em que gestores, professores e alunos podem se articular para que seja 

estabelecido o diálogo. Para fomentar a implantação desses ecossistemas 

comunicativos, pode-se recorrer aos recursos das áreas de intervenção da 

educomunicação, exposta a seguir. 

 

Área da educação para comunicação 

Levando em consideração o desafio que a comunicação digital coloca, torna-se 

necessário que a escola acompanhe a evolução dos processos comunicativos, inter-

relacionando suas próprias metodologias com as linguagens desses processos, a fim de 

fazer que o jovem compreenda o espaço em que está inserido. 

A área da educação para comunicação, segundo Ismar Soares (2002, P. 47): 

 [...] tem como objeto a compreensão do fenômeno da comunicação, 
tanto no nível interpessoal e grupal quanto no nível organizacional e 
massivo. Volta-se em consequência para o lugar dos meios de 
comunicação na sociedade e seu impacto. Faz presente, entre outros 
modos, pela implementação de programas de recepção 
pedagogicamente organizados, fundamentados na contribuição das 
ciências humanas. 

 

Área da pedagogia da comunicação 

As práticas da comunicação integradas às metodologias da educação têm o objetivo de 

proporcionar novas formas de sociabilidade mais democráticas e propícias à busca de 

soluções para os problemas presente no cotidiano das pessoas. A pedagogia da 

comunicação, de acordo com Soares (2002, p. 48): 

[...] referenda-se na educação (o ensino escolar), penando-a como um 
todo. Mantém-se atenta ao cotidiano da didática, prevendo a 
multiplicação da ação dos agentes educativos (o professor e o aluno 
trabalhando juntos), optando, quando conveniente, pela ação através 
dos projetos.  
 

Área da expressão comunicativa pelas artes 
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Essa área compreende a prática de incentivar e garantir o espaço da livre expressão dos 

atores sociais, valorizando sua autonomia pelas diversas linguagens artísticas. Como é 

observado pela Rede Salesiana de Escolas (2010, p. 45): 

Corresponde a essa área descobrir e potenciar todas aquelas 
manifestações artísticas presentes na comunidade a que a escola 
pertence, criar canais para que possam ser expressas e permitam às 
pessoas, em especial aos educandos, descobrirem-se e narrarem-se a si 
mesmos e à sua comunidade. Isso tem particular importância nos 
setores populares, onde há uma enorme e expressiva vivacidade 
cultural. 
 

Área da mediação tecnológica em ambientes educativos 

Essa área compreende o uso das tecnologias da informação nos processos educativos. 

Ismar Soares (2002, p. 119) destaca a importância de tais tecnologias como formuladora 

de novas formas de expressão. 

Nesse sentido, o profissional parte do princípio de que os modernos 
recursos da informação, especialmente o computador, vieram abalar a 
dicotomia entre comunicação e educação, permitindo aos educadores e 
educandos a ampliação de suas possibilidades de expressão e 
produção cultural.  
 

O conceito de tecnologia está ligado diretamente à comunicação. Não é possível a 

existência dela sem uma comunicação ampla e também dialógica. Os avanços 

tecnológicos e a internet possibilitaram uma alta modernização nos tipos de 

aprendizado, mas também promoveram um uso motivado pela necessidade por uma 

grande parte das pessoas que as utilizam diariamente. Visto isso, é preciso melhorar a 

forma como a tecnologia deve ser utilizada, de forma mais consciente. As pessoas que 

possuem menos experiência prática necessitam de um guiamento para usá-las 

corretamente. 

A área da mediação tecnológica na educação, compreendendo o uso 
das tecnologias da informação nos processos educativos. Trata-se de 
uma área que vem ganhando grande exposição devido à rápida 
evolução das descobertas tecnológicas e de sua aplicação ao ensino, 
tanto o presencia1 quanto o a distância. Sabemos que os recursos 
tecnológicos clássicos, como o rádio e a televisão, tiveram dificuldade 
de ser absorvidos pelo campo da educação, especialmente por seu 
caráter lúdico e mercantil. Tal fato foi o principal responsável pela 
resistência dos educadores em dialogar com as tecnologias. O 
computador veio abalar essa dicotomia, pois possui em si mesmo os 
meios de produção de que o pequeno produtor cultural - o aluno e o 
professor - necessitam para seu trabalho diário. Devemos lembrar que 
a grande maioria dos sites hoje existentes são produzidos e dirigidos 
por centros de pesquisas científica. (SOARES, 2000). 
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Gestão da comunicação 

Nessa área, a comunicação é compreendida de forma que possa trabalhar a 

implementação de ecossistemas comunicativos. O ecossistema comunicativo é um 

ambiente organizado de maneira que possa estimular a participação dos indivíduos, 

tornando o ambiente mais vivo em sociabilidade. 

De acordo com Soares (2002, p. 48): A gestão da comunicação volta-
se para o planejamento e a execução de planos, programas e projetos 
referentes as demais áreas de intervenção, apontando inclusive, 
indicadores para avaliação de ecossistemas comunicacionais. 
Converte-se, nesse sentido, numa área central e indispensável, 
exigindo o aporte de um especialista, de um coordenador, de um 
“gestor”, enfim. Cabe a este não apenas incentivar os educadores para 
que façam a melhor opção em termos das áreas de intervenção, mas 
também suprir as necessidades do ambiente no que diz respeito aos 
espaços de convivência e às tecnologias necessárias. 
 

Epistemologia da educomunicação 

Nessa área, aborda-se o estudo e pesquisa sobre a educomunicação. “Dedica-se a 

sistematização de experiências e ao estudo do próprio fenômeno constituído pela inter-

relação entre educação e comunicação, mantendo atenção especial à coerência entre 

teoria e prática.” (SOARES, 2002, p. 48) 

Produção midiática para a educação 

Segundo Soares (2014, p. 138) “Ela se dá: ações, programas e produtos da mídia 

elaborados a partir do parâmetro educomunicativo”. 

Compreende a elaboração de mídias com a finalidade de educar, tendo como base os 

parâmetros educomunicativos. 

 

Intervenção 

FANZINE 

Os fanzines – publicações amadoras editadas por fãs de uma determinada arte ou 

hobby – representam, para os quadrinhos brasileiros o espaço da reflexão, da crítica e da 

experimentação; é também uma forma de resistência à massificação dos quadrinhos 

estrangeiros e à indiferença das grandes editoras para com os quadrinhos nacionais. A 

importância dos fanzines se configura ainda pela difusão, renovação, formação do 

público e criação de um espaço essencial de discussão sobre os quadrinhos como 

expressão artística 
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Para trabalhar o fanzine na escola pensou-se em duas áreas de intervenção: A 

expressão comunicativa através das artes onde foi utilizado um instrumento artístico, o 

fanzine, que traz para a educação questões do cotidiano das pessoas, fazendo com que 

os alunos percebam nesse contexto maneiras de pensar em seu dia-a-dia as formas de se 

comunicar por meio de linguagens artísticas. A pedagogia da comunicação entrou como 

uma ferramenta de promoção da interação entre docentes e discentes.  

Abrangendo essas duas áreas, pensou-se na elaboração do fanzine por ser um 

material de fácil compreensão e de boa viabilidade econômica, pois no ambiente em que 

foi aplicada a intervenção não se dispõem de muitos recursos financeiros, sendo um 

bairro periférico mal assistido pelo governo municipal. 

Durante a intervenção participou um total de 20 alunos de duas series do 9º ano, 

onde foram formados 7 grupos de 4 a 6 pessoas. Os alunos eram meninas e meninos na 

faixa etária de 14 a 16 anos no turno da manhã, por volta das 8hs finalizando as 9:15. 

Foram usados papel milímetro, papel ofício, tesoura, lápis, caneta, revistas e 

quadrinhos. A intervenção teve a orientação do professor em todo o processo. 

 

Metodologia da intervenção 

 

Foi elaborado, em conjunto com o professor da disciplina de história, um plano 

de aula, em que se discutiu a necessidade de trabalhar em sala de aula um tema em 

comum, “O cotidiano na comunidade”, a fim de despertar o olhar dos participantes para 

o ambiente escolar e sua importância na comunidade. A iniciativa de desenvolver esse 

tema se deu porque o ambiente em que a escola se localiza é uma parte periférica da 

cidade, trabalhando esse tema a intenção é de captar o interesse que o jovem tem em seu 

contexto e convívio social de modo a desenvolver o material proposto transmitindo o 

que seu cotidiano remete. 

O primeiro passo foi apresentar para os alunos o contexto em que o fanzine 

surgiu e como se pode utilizá-lo como veículo de expressão e informação. Foram 

utilizados entre os materiais para a confecção, revistas, tesouras, lápis de colorir, folhas 

de papel. A intervenção foi planejada de modo que os participantes pudessem se 

expressar livremente. Como ela se desenvolveu em grupo, foi necessário o grupo se 

organizar e escolher os temas que queriam trabalhar no fanzine. 

A seguir, os fanzines elaborados pelos alunos são apresentados: 
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Ilustração 1 - Fanzines produzidos pelos estudantes 
Fonte: fotografia produzida pelos autores. 
 
 

 
Ilustração 2 - Fanzines produzidos pelos estudantes 
Fonte: fotografia produzida pelos autores. 
 
 
 
 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Fortaleza - CE – 29/06 a 01/07/2017 

 

 8

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 3 - Fanzines produzidos pelos estudantes 
Fonte: fotografia produzida pelos autores 
 

 
Ilustração 4 - Fanzines produzidos pelos estudantes 
Fonte: fotografia produzida pelos autores 
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Conclusão 

Ao apresentar o fanzine aos alunos todos ficaram observando atentos, pois 

demonstrava novidade para eles, após ser explicado como ele é feito, no momento que 

receberam o material entenderam como era a estrutura e a única dificuldade que tiveram 

foi com a escolha dos temas, porque não estavam encontrando ligação com o material 

coletado ou tinha vários temas para optar. A principal dificuldade e mais preocupante 

era a falta de interesse dos alunos quando iniciaram, mas ao decorrer do processo foram 

se interessando, pedindo ajuda e tirando dúvidas sobre os temas desenvolvidos. Notava-

se que a curiosidade de trabalhar o tema proposto com o material repassado despertou a 

criatividade de analisar a comunidade que moram e seus aspectos. E o fanzine sendo um 

produto de fácil desenvolvimento, por se tratar de algo novo atraia o interesse dos 

jovens. E através desse trabalho podemos identificar, mesmo de forma superficial, que 

independentemente da idade, o ser humano é capaz de produzir sentidos acerca do seu 

contexto particular da vida cotidiana.  Para o professor a ideia da intervenção lhe 

interessou desde o início quando foi apresentada a proposta, durante o processo ele deu 

apoio fornecendo algum material que necessitou a mais e buscando tirar dúvidas dos 

alunos sobre o tema, por fim ele se mostrou satisfeito com a intervenção, falando da 

importância que esse tipo de atividade tem para o aluno, pois a dinâmica que ela 

apresenta é flexível e de fácil compreensão para eles. Tratando da intervenção pela 

visão dos autores tem-se como avaliação da atividade, percebeu-se que mesmo 

vivenciando um estado de carência, os alunos se mostraram participativos na elaboração 

do projeto de intervenção e a interação entre aluno e professor se mostrou satisfatória. 

Constatou-se que o fanzine pode ser usado como ferramenta pedagógica e 

também como uma prática introdutória à introdução no espaço escolar das demais 

práticas educomunicativas como: jornais, informativos, blogs, vlogs e etc.  

Essas ferramentas podem facilitar a interação entre professor/aluno, 

transformando até mesmo a forma de se transmitir conteúdo, tornando os alunos mais 

críticos a partir da comunicação que se estabelece entre todos: alunos e professor. A 

prática de produção de fanzines é um fator positivo na vida desses jovens, representando 

uma nova forma de construção de conhecimento rompendo o paradigma de que o que 

eles aprendem na escola é desinteressante. 

O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e 
avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a 
fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos 
presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Fortaleza - CE – 29/06 a 01/07/2017 

 

 10

comunicativo das ações educativa incluindo as relacionadas ao uso 
dos recursos da informação no processo de aprendizagem. Em outras 
palavras, a Educomunicação trabalha a partir do conceito de gestão 
comunicativa (SOARES, 2002). 

 

A educomunicação enquanto ideal para estabelecer no ambiente uma 

comunicação mais rica e bem nutrida, independentemente do espaço mostra eficácia ao 

trabalhar aparatos que usam da gestão em seu princípio para desenvolver estratégias que 

por mais simples que pareçam ajudam na melhoria da comunicação, aumentando a 

qualidade e a capacidade de se estabelecer uma melhor interação, captação de 

conhecimento e uma formação no desenvolvimento do dialogo diferente do habitual. 
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