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RESUMO  
Com o objetivo de colaborar com pesquisas voltadas para o estudo de textos sincréticos 
verbovisuais contemporâneos, apresentamos parte do levantamento de pesquisas 
acadêmicas brasileiras sobre fanzines realizado durante a elaboração do projeto de tese de 
Doutorado em Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de 
Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2014. Identificamos 
em bancos nacionais de teses e dissertações a presença dos fanzines em pesquisas de 
diversas áreas e em variadas posições: o fanzine como objeto de estudo, corpus de análise, 
meio expressivo ou proposta resultante da pesquisa. O número modesto de investigações 
voltadas aos fanzines aponta para a importância de pesquisas sobre este objeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
With the purpose of colaborating with researches for the study of contemporary verb visual 
syncretic texts, we present part of a survey of Brazilian academic researches on fanzines 
carried out during the elaboration of the doctoral thesis of the PhD in Education, Post 
Graduation Program in Education, College of Education, Federal University of Rio Grande do 
Sul (UFRGS), in 2014. We identified in thesis and dissertations national Banks, the presence 
of fanzines on researches in several areas and in several positions: the fanzine as a study 
object, corpus for analysis, means of expression or resulting purpose of the research. The 
modest number of investigations focused on fanzines points or for the importance of 
researches on this object. 
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No presente século, mais precisamente nos últimos anos, a despeito do apelo ao 

consumo de meios digitais e aparatos tecnológicos a que somos submetidos 

diariamente, presenciamos um aumento no interesse, em diversas áreas, por 

publicações alternativas em papel, dentre elas, os fanzines ou zines. Tal fato pode 

ser comprovado não só pelo efervescente mercado de publicações independentes e 

eventos específicos, como feiras e zine fests (zine festivals)1, quanto pelo número 

ainda incipiente, porém crescente, de publicações e pesquisas acadêmicas voltadas 

para o assunto. 

Sendo assim, buscando reunir o que já se pesquisou sobre fanzines ou zines no 

Brasil, efetuamos em 2014, quando da construção do projeto de tese de Doutorado 

em Educação2, um levantamento de produções acadêmicas em publicações, 

palestras e eventos da área e bancos de teses e dissertações com acesso virtual. 

Provisoriamente intitulada Leitura de Fanzines: efeitos de sentido em textos 

verbovisuais, a pesquisa de doutorado está inserida no contexto do Ensino da Arte, 

envolvida mais especificamente com a problemática da Leitura da Imagem, 

buscando os efeitos de sentido construídos a partir das relações entre as linguagens 

presentes neste objeto de estudo singular, interdisciplinar, o fanzine. A investigação 

apoia-se teórica e metodologicamente na semiótica discursiva, em especial nas 

obras de Hjelmslev (1978; 2006) e Greimas e Courtés (1979; 1991) e nos estudos 

sobre a linguagem visual de Wong (2001). 

O levantamento aqui apresentado não tem a pretensão de abarcar tudo o que já se 

escreveu sobre fanzines, tarefa praticamente impossível, dadas as características do 

objeto e as dimensões continentais de nosso país, mas o objetivo de expor um breve 

panorama das produções acadêmicas sobre fanzines no Brasil, relacionando teses 

de doutorado e dissertações de mestrado localizadas em bancos de dados3 com 

acesso pela internet a partir do termo fanzines.4  

O primeiro banco de teses e dissertações consultado, Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

apresentou em 2014 apenas duas dissertações de mestrado relacionadas ao termo 

fanzine, ambas defendidas em 2012.5  
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Angela Menezes Pingo na pesquisa O Black Metal brasileiro e suas socialidades: os 

rituais de trocas, fotocópias e gravações (2012) investigou o Black Metal nas suas 

variadas formas e correntes de estilo musical. O fanzine fez parte do corpus 

analisado além de filmagens estáticas, em movimento e fitas cassetes.  

Na pesquisa de Tiago de Jesus Vieira (2012) O Punk nunca há de morrer: a 

trajetória da construção de identidades na Ilha Solteira – SP (1994–2001) que teve 

como objetivo compreender as especificidades do processo de reelaboração da 

identidade punk na cidade de Ilha Solteira (SP), o fanzine somado a depoimentos 

orais, letras de músicas e jornais serviram de dado para a análise das 

representações do grupo. Nos dois casos citados, o fanzine foi utilizado como 

corpus de análise da pesquisa.  

No segundo banco consultado, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), base gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), foram encontradas sete dissertações de mestrado e 

apenas uma tese de doutorado.6 Observamos que em três das dissertações o 

fanzine foi utilizado como metodologia de coleta de dados ou como corpus de 

análise.  

Em Os sentidos atribuídos à juventude, à violência e à justiça por jovens em 

liberdade assistida em São Paulo/SP (2013), Larissa Nóbrega Delgado utilizou 

grupos de produção de fanzines como parte da metodologia para compreender os 

sentidos atribuídos à juventude, violência e justiça por jovens em Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida.  

A pesquisa de Angélica Silvana Pereira Somos expressão, não subversão!: a 

gurizada punk em Porto Alegre (2006) defendida no Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGEDU) da UFRGS, sob a orientação da Profa. Dra. Elizabeth 

Garbin, teve como objetivo discutir as diversas narrativas envolvendo jovens punks 

na cidade de Porto Alegre, RS. Com base nos Estudos Culturais e na etnografia 

pós-moderna, os fanzines não foram seu objeto de estudo, contudo, ao lado de 

imagens, diários de campo e conversas transcritas, serviram de base de dados para 

análise.  
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Com o objetivo de observar as relações entre coletivos feministas no Brasil e as 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) e questões sobre gênero 

circulando nesses novos meios, a dissertação Dos periódicos oitocentistas ao 

ciberfeminismo: a circulação das reivindicações feministas no Brasil (2012) de Ana 

Flora Schlindwein elegeu como corpus de análise o material produzido e publicado 

pelo Grupo de Ação Feminista (GAFe), de Florianópolis (SC) no formato e-zine 

(eletronic fanzine).  

Em outros estudos, o fanzine foi utilizado como recurso pedagógico. Na dissertação 

de Fernanda Coelho da Silva em Fala, Galera! Produção de fanzines com jovens da 

periferia de Juiz de Fora em processo de educomunicação para a cidadania (2011), 

jovens da periferia de Juiz de Fora produziram duas edições do fanzine Fala, Galera! 

como parte do projeto Comunicação para a cidadania: tecnologias, identidade e 

ação comunitária, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG), com o objetivo de apresentar e defender a 

educomunicação, Leitura Crítica dos Meios.  

Na tese de doutoramento Letramento, leitura e literatura no ensino médio da 

modalidade de educação de jovens e adultos: uma proposta curricular (2011) Juçara 

Benvenuti construiu uma Proposta Curricular de Literatura para Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com ênfase na leitura e no 

letramento dos alunos. O fanzine é citado como uma das produções textuais 

programadas para serem construídas pelos alunos durante o processo.  

As demais dissertações encontradas no BDTD relataram o fanzine como objeto de 

estudo. Em Fanzine: procedimentos construtivos em mídia tática impressa (2007) 

Denise Lourenço situou o objeto de estudo fanzine no Brasil quanto a sua produção, 

impressão e distribuição e analisou as especificidades de sua criação na busca por 

elementos que o caracterizem para além dos conceitos recorrentes ligados a sua 

tradução literal ou de revista alternativa, justificando sua opção pelo conceito Mídia 

Tática.  

A pesquisa de Melissa Eloá Silveira Nascimento Pedagozinando em sala de aula: 

artes de dizer e pedagogias de fazer (2010) propôs “um mergulho entre a linha do 

underground e da pedagogia de criação de fanzines em sala de aula" e defendeu o 
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fazer fanzine como filofanzine de vida, o fanzine para além do circuito alternativo, 

como uma "forma independente de fazer uso de uma expressão".  

Além dos sujeitos sociais envolvidos com a produção de fanzines, jovens da periferia 

da grande São Paulo, a pesquisa de Hildebrando Cesario Penteado Fanzine: 

expressão cultural de jovens em uma escola da periferia de São Paulo (2005) 

analisou o fanzine como manifestação cultural e como impresso, sendo observados 

sua forma e conteúdo.  

Outra base de dados consultada foi o UNIVERCIENCIA – Portal da Produção 

Científica em Ciências da Comunicação. Nele encontramos apenas duas 

dissertações de mestrado relacionadas ao fanzine7: a pesquisa de Denise Lourenço 

(2007) defendida no programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-SP, 

descrita anteriormente, e Os fanzines de histórias em quadrinhos, o espaço crítico 

dos quadrinhos brasileiros (1990) de Henrique Paiva de Magalhães, defendida na 

ECA/USP, posteriormente publicada no livro O rebuliço apaixonante dos fanzines 

(MAGALHÃES, 2013), provavelmente a mais antiga pesquisa registrada em 

programas de Pós-Graduação no Brasil sobre o tema. Nela, o autor analisa as 

características e o processo de produção de fanzines de histórias em quadrinhos 

brasileiros e discute o conceito e a definição de fanzine como uma publicação 

informativa.  

No Banco de Dados da UFRGS, instituição a que esta pesquisa está vinculada, 

foram encontradas apenas duas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado 

para o termo fanzine. A dissertação de Janer Guterres de Mello Insensato. Um 

experimento em arte, ciência e educação (2012) defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação, Linha de Pesquisa Filosofia 

da Diferença e Educação, sob orientação da Profa. Dra. Paola Zordan, propôs o uso 

da estética dos fanzines como afirmação de conceitos da filosofia de Deleuze. No 

mesmo Programa de Pós-Graduação, encontramos a dissertação de Angélica 

Silvana Pereira (2006), descrita anteriormente.  

De autoria de Larissa Camacho Carvalho, a tese de doutorado Práticas de leitura e 

escrita na contemporaneidade: jovens & fanfictions (2012) defendida no mesmo 

Programa, porém na Linha de Pesquisa História, Memória e Educação e orientada 
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pela Profa. Dra. Maria Stephanou, analisou as transformações operadas nas 

práticas de escrita e leitura com o surgimento dos computadores e da internet com 

base na História Cultural.  

Na continuidade do levantamento, as demais bases consultadas passaram a repetir 

os dados encontrados nos bancos já nomeados, caso do SAPIENTIA8 – Biblioteca 

Digital da PUC-SP, com as dissertações de Hildebrando Cesario Penteado (2005) e 

Denise Lourenço (2007), descritas anteriormente.  

Algumas considerações 

A partir da busca de pesquisas acadêmicas sobre fanzines em bancos brasileiros de 

teses e dissertações com acesso pela internet, podemos tecer algumas 

considerações. 

A primeira diz respeito ao número de teses e dissertações encontradas. Levando em 

consideração a data da pesquisa mais antiga arrolada, 1990, e o ano da realização 

deste levantamento, 2014, podemos considerar acanhado o total de duas teses de 

doutorado e onze dissertações de mestrado relacionadas com o tema para um 

período de 24 anos.  

Também identificamos diferentes situações ou posições do fanzine nestas 

pesquisas: o fanzine como objeto de estudo, como corpus de análise ou parte da 

metodologia para obtenção de dados, como meio expressivo para a construção da 

própria pesquisa ou como objeto resultante da pesquisa. Chama a atenção que em 

apenas quatro dissertações (MAGALHÃES, 1990; PENTEADO, 2005; LOURENÇO, 

2007 e NASCIMENTO, 2010) o fanzine é objeto de estudo das pesquisas.  

Quanto aos programas de pós-graduação a que as pesquisas estão vinculadas, 

observamos a diversidade de programas que acolheram o fanzine em suas 

investigações: Educação (5), Comunicação (4), Divulgação Científica e Cultural (1), 

História (1), Letras (1) e Psicologia Social (1), demonstrando ser este, um tema de 

interesse de diversas áreas. 

Com relação ao referencial teórico e metodológico, não foram encontradas 

pesquisas relacionadas ao fanzine com base na semiótica discursiva, dado relevante 
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para a validação da presente pesquisa de Doutorado em Educação. 

Portanto, o modesto número de teses e dissertações encontradas em bancos de 

teses e dissertações para o termo fanzine bem como o pequeno número de 

pesquisas em que o fanzine é seu objeto de estudo, demonstram ser o estudo 

acadêmico sobre fanzines ainda embrionário no Brasil. Um vasto campo a ser 

explorado, que o presente artigo e a pesquisa em curso pretendem contribuir. 

 

 
Notas 
1 O crescente interesse pelos fanzines e o caso específico dos zine fests foi abordado pela autora em Leitura de 
textos verbovisuais: do livro de artista ao fanzine no 24º Encontro da ANPAP, em 2015. Disponível em: 
http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s5/ruth_rejane_perleberg_lerm.pdf. Acesso em: 28 abr. 2016. 
2 Pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação (FACED) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Linha de Pesquisa: Arte, Linguagem e Currículo, sob 
orientação da Profª Drª Analice Dutra Pillar. 
3 O levantamento completo e atualizado, incluindo dados coletados em outros meios, como livros e eventos e 
outras produções acadêmicas, como monografias, poderá ser conferido na versão final da presente tese.  
4 Ressaltamos que não foram encontradas pesquisas a partir do termo zine no mesmo período de buscas. 
5 Após certo período indisponível para consultas, o Banco de Teses retornou em março de 2014 apenas com os 
dados de 2012, com a promessa de serem incluídos de forma gradativa os trabalhos anteriormente defendidos 
em programas de pós-graduação brasileiros. Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 
25 fev. 2014. 
6 Disponível em: <http://bdtdmobile.ibict.br/BDTDWeb/pages/exibeResultado.jsf>. Acesso em: 19 mar. 2014. 
7 Disponível em: <http://www.univerciencia.org/index.php/misearch/results>. Acesso em: 05 ago. 2013. 
8 A Biblioteca Digital da PUC-SP - SAPIENTIA disponibiliza em formato eletrônico as teses e dissertações 
defendidas a partir de 2005. As publicações anteriores pretendem ser inseridas gradativamente. Disponível em: 
<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/processaPesquisa.php?listaDetalhes%5B%5D=3478&proc 
essar=Processar>. Acesso em 05 ago. 2013. 
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