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RESUMO 

 

SANTANA, Guilherme Xavier de. ENSINAR TRABALHANDO DESIGUALDADE 

SOCIAL A PARTIR DE UM FANZINE BUSCANDO UMA PRÁTICA AUTÔNOMA E 

LIBERTÁRIA . 2016. 34 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

 

O presente trabalho apresenta os resultados e uma breve análise a respeito do processo de uma 

experiência pedagógica realizada em conjunto por duas disciplinas, sociologia e língua 

portuguesa, na qual o foco foi à produção de fanzines tendo como pano de fundo a temática 

“Desigualdades Sociais e Estratificação Social” pelos estudantes do 2º ano do ensino médio 

da escola CIEP 114 – Maria Gavázio Martins, localizado em São João de Meriti. Além disso, 

vale dizer que a base teórica e prática do trabalho foram construídas a partir de alguns ideais 

vinculados à práxis da pedagogia libertária, e influenciado diretamente também pela 

pedagogia da autonomia de Paulo Freire.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Sociologia; Desigualdade Social; Fanzines; Pedagogia Libertária; Pedagogia 

da autonomia. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao realizar o Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II em 2015 e 

com a perspectiva de encerrar os trabalhos finais no inicio do ano letivo de 2016, o desafio 

maior de ser um residente sempre foi buscar relatar, aplicar e ao mesmo tempo analisar as 

atividades que realizo com os estudantes e que envolvem o ambiente escolar como um todo de 

maneira reflexiva.  

 Algumas ideias foram trabalhadas e debatidas ao longo desse período com meu 

supervisor e com a equipe de residentes que me acompanhou durante o período na 

especialização na instituição federal no Colégio Pedro II. Como trabalho final o foco foi 

realizar de forma conjunta com alunos e alunas do segundo ano do ensino médio (CIEP 114 

Maria Gavázio Martins) alguns fanzines com base nos tópicos recomendados pelo currículo 

mínimo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC).  

Um professor de português colaborou na parte técnica do periódico e nas questões de 

linguagem, ortografia, etc., ou seja, as partes específicas da língua portuguesa, e assim 

tentamos estabelecer na prática esse diálogo de saberes diversos com os estudantes do 2º ano 

do ensino médio.  

Entendemos a prática da interdisciplinaridade não apenas como um mero recurso 

formal de juntar e dialogar saberes diferentes, de disciplinas diversas, mas também como uma 

necessidade que a realidade das escolas públicas nos coloca em algumas situações. 

Chamamos a atenção para mostrar que interdisciplinaridade não precisa ter como princípio 

metodológico e prático a não interferência na autonomia das disciplinas envolvidas. 

Lembramos também que existem limites nesse método interdisciplinar. Nas palavras Veiga-

Neto (2010), 

(...) a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, 

não “conseguem” eliminar a própria disciplinaridade. Afinal, as tentativas de 

aproximação e de fusão disciplinar situam-se dentro da mesma racionalidade 

disciplinar. Como explicou Regner (1993, p.8), a aproximação entre 

disciplinas “impõe-se, então, como uma exigência ao próprio 

desenvolvimento disciplinar, que se faz especialmente aguda em certos 

momentos do processo, enquanto, noutros, prevalece a exigência de uma 

certa introspecção” (id., ib., p.8). E, mais do que tudo isso, muitas vezes tais 

tentativas de aproximação acabam originando novas disciplinas... (VEIGA-

NETO, 2010).  

 

 Para além da institucionalidade e do incentivo de órgãos do Governo para que 

aconteça o recurso pedagógico da interdisciplinaridade na prática, defendemos que utilizar a 

interdisciplinaridade possa ter resultados que ultrapassem a formalidade e que não apenas 
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satisfaçam anseios de secretarias de educação, por exemplo. O resultado e a resposta dos 

estudantes são fundamentais antes, durante e após o processo.  

A interdisciplinaridade pode ajudar a romper aos poucos com a lógica fechada de 

matérias seriadas, sem diálogo entre si e com uma alta hierarquia existente entre professores 

de um lado e estudantes do outro, onde as disciplinas pouco se conectam, a grade horária e 

curricular não está adaptada e muito menos contam com a participação do corpo discente. 

Juntando as turmas da mesma série, dialogando as matérias na prática, mesmo que sendo uma 

vez por semana, estamos tentando iniciar e apresentar outra perspectiva de sala de aula e 

disciplinar.  

 A escola na qual o trabalho foi realizado é o CIEP 114 Maria Gavázio Martins, 

localizada no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, município da Baixada 

Fluminense. O bairro é um dos mais importantes do município, onde se localiza a Prefeitura 

de São João, um centro comercial diverso e nos anos 1970/1980 fora um importante polo 

têxtil não só da região como do Estado, agregando pessoas de diversas localidades para 

comprar principalmente roupas do estilo jeans, seja no atacado ou no varejo.  

Inaugurada em 1987, a unidade escolar atualmente conta com turmas do segundo 

segmento do ensino fundamental e todo o ensino médio. No ensino fundamental temos um 

total de 14 turmas (4 turmas de 6º ano, 4 turmas de 7º ano, 3 turmas de 8º ano e 3 turmas de 9º 

ano) e mais 6 turmas no ensino médio (3 turmas do 1º ano, 2 turmas do 2º ano e 1 turma do 3º 

ano).  

Cabe contextualizar alguns fatos importantes nos últimos tempos nessa unidade 

escolar, que leciono desde 2014. O CIEP 114 pela primeira vez após alguns anos elegeu um 

grêmio estudantil. O caso deve ser mencionado no sentido de mostrar que o processo de 

politização está sendo alcançado em níveis básicos, por meio do protagonismo de jovens de 

baixa renda, como é o caso do público da escola. Mesmo sendo incipiente e um processo 

longo e inicial, acreditamos que tal fato mereça ser explorado. 

Além disso, surgiu a notícia em jornal de grande circulação
1
 de que o colégio ficara 

em uma das últimas posições do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

comparada a escolas não só de São João de Meriti, mas de todo o Estado do Rio de Janeiro
2
. 

Tal fato fez com que a relação entre direção e corpo estudantil ficasse mais burocratizada e o 

diálogo cada vez mais dificultado. O trabalho do grêmio nesse contexto foi atrapalhado 

                                                 
1
http://extra.globo.com/noticias/rio/baixada-fluminense/das-dez-piores-escolas-do-estado-do-rio-nos-anos-

iniciais-cinco-sao-da-baixada-5815256.html 
2
 http://www.qedu.org.br/cidade/2808-sao-joao-de-meriti/ideb/ideb-por-escolas 
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também, com reuniões canceladas, boicote a atividades elaboradas pelos estudantes, dentre 

outras questões.  

Acredito que citar esse contexto social e político da escola do segundo semestre de 

2014 até parte do ano de 2015, de conflitos entre estudantes e diretoria escolar é importante 

no sentido de revelar que o trabalho no PRD tem sido elaborado com certa insegurança como 

residente por um lado, mas que também encoraja de alguma forma por outro, pois para 

descrever o desenvolvimento do trabalho final acreditamos ser necessário mostrar a 

conjuntura social e política do local de trabalho a qual estamos inseridos. 

Podemos compreender essa relação entre gestores nas escolas estaduais do Rio, corpo 

estudantil e a consequente mobilização dos alunos e alunas com o que Freitas (2009) 

desenvolve em um dos capítulos do livro “A Ralé Brasileira – Quem é e como vive” 

(SOUZA, 2009). O autor mostra que a estrutura organizacional e política das escolas públicas 

brasileiras se sustentaram num modelo desigual, no qual a meritocracia sempre foi um pilar 

fundamental, tanto nas relações institucionais (escola e órgãos como secretarias de educação, 

escolas com outras escolas da rede pública, etc.), quanto nas relações sociais no âmbito 

interno (direção com estudantes e funcionários, por exemplo).  

Ao longo do tempo, o sistema educacional na rede pública de forma geral foi se 

consolidando a partir da exclusão histórica do que Jessé Souza e outros autores chamam de 

“ralé brasileira”. Ao mesmo tempo também foi se constituindo um discurso de culpa 

individual pelo desempenho educacional vinculada somente aos estudantes de áreas de 

periferia e degradadas, quando tais resultados são fruto de um processo social, coletivo e 

histórico (FREITAS, 2009).  

Podemos afirmar que a maior cobrança, e o desenvolvimento de uma relação menos 

amistosa por parte da direção com os estudantes se deu nesse contexto, de politização e maior 

interesse em atuar no CIEP 114, além do resultado no IDEB que não foi nada satisfatório 

segundo a SEEDUC, fazendo com que a Secretaria aumentasse também a cobrança sobre a 

diretoria escolar, consequentemente gerando um maior conflito interno com os estudantes. 

Podemos iniciar o trabalho mencionando um fato que acabou contribuindo para que o 

tema da “Desigualdade social e estratificação social”, temática do 4º bimestre no currículo 

mínimo da SEEDUC na série trabalhada, se tornasse uma alternativa interessante para o 

trabalho como residente.  

O grêmio estudantil buscou organizar um debate sobre um tema que vem sendo foco 

de veículos de informação e em toda a sociedade: o projeto que visa reduzir a maioridade 

penal, chamada de PEC 171/93 (aprovada naquela época em primeiro turno no Congresso 
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Nacional de forma provisória)
3
.  

A atividade contou com a participação e foi construída pelos estudantes, com 

participação de alguns educadores no sentido de auxiliar em poucos detalhes de organização, 

contatar com a direção e chamar uma convidada para conversar com todas as pessoas 

envolvidas sobre a questão que permeia a redução da maioridade penal. Acreditamos que o 

protagonismo dos estudantes é um processo que precisa ser construído, debatido e de certa 

forma reforçado nas escolas da rede pública.  

Dentro dessa perspectiva podemos entender o contexto pelo qual a escola está 

passando e os projetos nos quais existe a participação do corpo escolar, bem como os eventos 

que estão ocorrendo ultimamente.  Logo, apresentar a realidade vivida nos meses que 

antecederam o 4º bimestre é fundamental para situar o momento no qual estamos descrevendo 

e trabalhando, e para entender as condições e resultados do trabalho. A seguir iremos traçar 

um pouco de como se deu o processo de desenvolvimento e de que forma o produto final foi 

aos poucos sendo moldado em conjunto e seus resultados finais serão analisados. 

Cabe lembrar que houve algumas dificuldades no início do desenvolvimento do tema a 

ser trabalhado no Produto Final por conta de Sociologia (assim como Filosofia) só possuir um 

tempo por semana na Rede Estadual. Tal mudança na carga horária fora adotada em 2011 pela 

SEEDUC, diminuindo de dois para um tempo semanal as aulas de sociologia e filosofia no 2º 

ano do ensino médio
4
.  

Ou seja, as condições de trabalho para quem leciona sociologia estão se tornando cada 

vez mais degradantes e a quantidade de licenças ou até abandonos devido às péssimas 

condições de trabalho tem aumentado nos últimos tempos. Porém, buscamos desenvolver o 

trabalho neste produto final vamos traçar os detalhes de como se deu o processo de 

desenvolvimento do projeto que originou o produto final.   

                                                 
3
 http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-

REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html 
4
 http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_swf.php?ie=MTMzODc%3D 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_swf.php?ie=MTMzODc%3D
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SOBRE O PROJETO  

O projeto que centrou este produto final do PRD foi montado de forma coletiva, por 

mim, o professor Vinicius Baião, de língua portuguesa, juntamente com as duas turmas de 2º 

ano. Buscamos trabalhar em conjunto e unir forças devido a alguns fatores: 1) o professor 

estava com vontade de fazer um trabalho com outra disciplina há tempos; 2) a matéria 

trabalhada no 4º bimestre em língua portuguesa normalmente é ligada a linguagem 

jornalística no 2º ano, e a temática dá margem a possibilidades amplas de se trabalhar notícias 

do cotidiano com a sociologia e a matéria “Desigualdade social e estratificação social”; 3) o 

fato de a sociologia ter um tempo por semana nas turmas de 2º ano reforçou a importância de 

colocar em prática uma forma de apoio mútuo nesse momento e fazer um trabalho conjunto; 

4) possui pontos de contato importantes com a proposta do Produto Final do PRD, como na 

busca de inovar, traçar metodologias diferentes das tradicionais e clássicas do modelo escolar 

formal que temos. 

Reforçamos que o trabalho foi realizado no 4º bimestre e em 2015, as turmas de 2º ano 

do CIEP 114, possuíram uma média de pouco mais de 20 alunos. Tivemos um total de cinco 

encontros para realizar o projeto final. Na primeira aula foi um momento expositivo, onde 

trabalhamos conceitos clássicos da sociologia quando estudamos desigualdade social. Para 

iniciar buscamos debater os conceitos de meritocracia e seus desdobramentos teóricos e na 

prática cotidiana a partir de exemplos. Os conceitos chaves nesse tema foram abordados na 

primeira aula. Procuramos trabalhar com noções básicas de estrutura social, a estratificação 

social e a mobilidade social.  

Tendo como base na preparação das aulas e apoio em outros momentos o livro 

didático “Sociologia em movimento” (SILVA, 2013), organizado e utilizado pela equipe do 

Colégio Pedro II, o conceito de estrutura social é entendido como o modo como se organizam 

os aspectos econômico, cultural, social, político e histórico de uma sociedade. É por meio da 

análise dessa estrutura que as Ciências Sociais buscam explicação para os fenômenos que 

tenta compreender. Já a estratificação diz respeito ao modo como a sociedade está dividida. 

Essa divisão ocorre de acordo com diferentes critérios sociais e históricos, que estabelecem 

uma hierarquia. Enquanto a noção teórica de mobilidade social é determinada pela 

possibilidade de um indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Em algumas sociedades, 

a estratificação é bastante rígida, não permite que os indivíduos entrem ou saiam de um 

estrato social, logo diminui consideravelmente as possibilidades de existir qualquer forma de 

mobilidade social em algumas sociedades (SILVA, 2013). 

A aula introdutória do 4º bimestre serviu para esclarecer e apresentar aos estudantes 
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noções básicas e clássicas do conceito de classe social de autores importantes na disciplina 

como Karl Marx e Max Weber. As interpretações trabalhadas tanto por Marx quanto por 

Weber às questões de classe social e as formas de produção e reprodução de desigualdade 

social são diversas.  

Para Karl Marx, os direitos alienáveis de liberdade e justiça não resistem às evidências 

das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção, que dividem os homens em 

proprietários e não proprietários dos meios de produção. Já Max Weber analisou as classes de 

outra forma, buscando diferenciá-las a partir de outros componentes da estratificação social. 

Além disso, o autor afirma em sua teoria sociológica que a sociedade se estratifica (divide-se 

em camadas) de acordo com três dimensões: econômica, política e social. Weber percebia as 

classes como categoria econômica, porém, não pensava como um critério único (posição no 

processo produtivo) determinasse a posição de classe: segundo o autor, a classe estaria 

definida pela “situação de mercado” da pessoa, o que incluía não somente a posse de bens, 

mas o nível de escolaridade e o grau de habilidade técnica (SILVA, 2013). 

Mesmo sendo de forma rápida, com duas aulas expositivas, acreditamos ser 

importante situar algumas noções históricas e clássicas na disciplina. As noções teóricas 

vinculadas à desigualdade social e estratificação não são inauguradas no século XIX, afinal 

autores como o filósofo Jean Jacques Rousseau em seu “Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens”, publicado em 1755, cita as bases sobre as 

quais se firma o processo gerador das desigualdades sociais e morais na sociedade. Porém 

colocamos como nortes teóricos básicos para iniciar as aulas as noções de Marx e Weber por 

serem dois autores clássicos na formação de qualquer curso de Ciências Sociais, e precisam 

ser pelo menos citados nas aulas, mesmo tendo pouco tempo para trabalhar teoricamente nas 

turmas de 2º ano do ensino médio. 

Além dos autores clássicos buscamos dialogar e trazer diversas formas de 

desigualdade social que encontramos na sociedade brasileira, dados históricos e atuais, que 

reforça o quanto esse tema é presente na vida de estudantes da rede pública, que moram em 

lugares de periferia como é a Baixada Fluminense. Dentre as formas de desigualdade sociais 

debatidas em sala de aula podemos citar as desigualdades raciais, de gênero, regionais, 

socioeconômicas.   

Como apresentado, o foco nas primeiras duas aulas foi apresentar a temática em 

Sociologia que serviria de pano de fundo e deveria permear o conteúdo dos fanzines 

produzidos pelos estudantes, assim como as orientações básicas: o trabalho deveria ser feito 

em grupo, e seria apresentado em sala de aula (com as duas turmas juntas) a proposta de cada 
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fanzine.  Apresentamos também a colaboração entre as duas disciplinas, sociologia e 

português, do que se tratava um fanzine levando exemplares prontos, quais as fontes que 

poderiam utilizar para realizar seus trabalhos etc.  

O fanzine é uma forma de produção de mídia independente, voluntária, e na maior 

parte das vezes com uma linguagem simples e de maneira livre. Como o tema da disciplina 

português era linguagem jornalística e na sociologia era desigualdade social e estratificação 

social, buscamos fazer um intercâmbio entre as matérias por meio dessa produção coletiva 

dos alunos. 

    

Figura 1                Figura 2 

 

Nas palavras de Nascimento e Lima (2006), 

 

(...) fanzine é uma produção gráfica que se aproxima de uma revista ou 

jornal, visto que agrega elementos destes, tais como, edição, diagramação, 

impressão, distribuição e alguns até publicidade, no entanto, é da natureza 

dos fanzine não seguir regras e nem tem finalidades lucrativas 

(LOURENÇO, 2006). Desse modo, o fanzine é editado e produzido por 

pessoas ou fãs-clubes e para um publico dirigido: se uma pessoa é fã de um 

determinado artista, de um gênero musical ou tem interesse por um 

determinado assunto, como cinema, música, histórias em quadrinhos, reúne 

suas idéias e de outros fãs, organiza-as num papel, inclui imagens ou não , 

fotocopia , monta cada exemplar, grampeia e distribui para grupos de 

aficionados, via postal ou de mão em mão (NASCIMENTO; LIMA, 2006).  

 

As autoras reforçam a respeito do fanzine que eles, 

(...) têm sido definidos tanto pela grande imprensa, como por jornais, na 

condição de publicação que se apresenta segundo Galvão (2006) “[...] como 

um leque de possibilidades e surgem da vontade de não ficar calado, de 

destruir essa mordaça que a própria imprensa e o Estado criam”. Nessa 

perspectiva, os fanzineiros se sentem livres da censura; eles mesmos se 

encarregam do processo de produção zinesca: concebem a ideia, montam as 

imagens e textos, cuidam da diagramação e por vezes até da própria 

impressão e o fazem circular por meio de trocas, vendas ou via postal 

(NASCIMENTO; LIMA, 2006). 

 

Portanto, essas foram as primeiras aulas para apresentar alguns dos conceitos 
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sociológicos que os estudantes deveriam ter como base e tomar ciência, e de certa forma aos 

poucos refletir e dialogar com os trabalhos finais. A seguir buscaremos mostrar passo a passo 

a metodologia que culminou no projeto final que foram os fanzines produzidos pelos alunos 

que serviram como projeto final das disciplinas sociologia e língua portuguesa. 
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METODOLOGIA 

 

 Retomando o que foi dito sobre as aulas de sociologia nesse projeto em conjunto com 

língua portuguesa, acreditamos ser fundamental citar a importância da interdisciplinaridade 

como o primeiro ponto da metodologia. Além disso, buscamos romper com a própria lógica 

de aulas em turmas separadas, tempos determinados - recordando que no caso da sociologia 

são 50 minutos por semana com as turmas de 2º ano do ensino médio -, tentando uma 

liberdade nas dinâmicas e explorar a criatividade dos estudantes, sem estabelecer 

necessariamente a turma na qual pertencem.  

Após isso iremos descrever como foram as atividades e como se deram os passos até a 

culminância final do projeto. Como dito, foram duas aulas introdutórias, sendo uma a 

primeira mais focada nos conceitos básicos vinculados a desigualdade social na sociologia e a 

segunda já em conjunto com a proposta de trabalhar os fanzines com os estudantes.  

Ainda teriam mais três aulas onde os alunos iriam buscar trabalhar e desenvolver entre 

os grupos a temática dos fanzines, o conteúdo e o formato dos trabalhos. No nosso sexto e 

último encontro antes da prova de fim de bimestre, foi realizada uma apresentação dos 

fanzines feitos em grupo na sala de aula. A proposta teve uma boa aceitação por parte dos 

alunos que procuraram entender no processo das aulas como isso seria possível.  

Procuramos estabelecer de forma conjunta, nós professores com os estudantes, 

dinâmicas de aulas nas quais os alunos se agrupavam e tentavam debater o tema pelo qual 

estivessem mais a vontade de produzir o fanzine entre si.  

A escolha dos temas para a produção dos materiais foi realizada de forma participativa 

durante as aulas, além disso, tentamos dialogar para que estivessem vinculados a diversas 

formas de desigualdade social que os alunos quisessem escrever e debater. 

Entendemos que o tema do trabalho, o formato das aulas, aulas com a presença de dois 

professores (sociologia e português), colaboração e participação dos alunos durante o 

processo e o respeito pela escolha de tema pelos estudantes foram determinantes para que as 

dinâmicas nas aulas e a autonomia dos discentes fossem aos poucos estimuladas. Tentamos 

deixar ao longo das poucas aulas os estudantes livres para debater, entender como fariam os 

fanzines, e se tivessem dúvidas conversarem com os professores que ali estavam apenas como 

colaboradores.   

É importante reforçarmos que nosso trabalho enquanto docentes foi buscar estabelecer 

mediações pedagógicas em meio aos debates e dúvidas referentes a algum tema escolhido e 

como ele poderia se encaixar no formato do fanzine e como dialogar com as disciplinas na 
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confecção dos trabalhos no final do bimestre.  

Além disso, nossa tarefa foi buscarmos ao máximo aproximar o conteúdo das matérias 

do currículo com a realidade de vida e ao modo de agir, pensar, falar, reproduzir e produzir a 

interpretação do que se passa ao redor, na sociedade. Esses são desafios que todo docente 

precisa encarar e o projeto para o produto final para o PRD não foi diferente.  

A construção de uma educação mais próxima da vida dos alunos, buscando um diálogo 

mais frequente sem tentar “impor” uma forma de conhecimento de cima para baixo, foi algo 

que buscamos praticar e em alguns momentos obtivemos resultados satisfatórios.  

Portanto, a questão da autonomia e de buscar uma aproximação maior entre corpo 

docente e corpo discente no cotidiano escolar passa por essa ideia. Nas palavras de Paulo 

Freire,  

Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-

se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 

de amar (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

Portanto, o exercício de levar algo novo na vida de estudantes, como por exemplo, o 

estímulo à produção dos fanzines, que os façam refletir a respeito das diversas formas de 

desigualdade social por meio do trabalho interdisciplinar, se constitui um dos principais 

objetivos desse produto final.  

Além dos fanzines terem uma influência histórica direta do movimento punk e 

anarquista pode-se fazer uma ligação com alguns pressupostos da pedagogia libertária, como 

as aulas, interdisciplinares, sem se enquadrar nos moldes e horários tradicionais das escolas 

públicas em geral da rede estadual, e estimular uma maior liberdade de ação e pensamento 

dos estudantes nesse trabalho de fim de ano. Assim, conhecimento, criatividade, em grupo e a 

partir do diálogo entre docentes e os alunos em grupo foram centrais no intuito de construção 

coletiva dos trabalhos finais nas poucas aulas que tivemos.  

A educação libertária também é um referencial relevante de ser abordado, pois possui 

como princípios básicos a liberdade e solidariedade no processo de ensino-aprendizagem, 

mostrando que é um processo incessante de diálogo e principalmente uma busca a 

transformação social no cotidiano. O ideal libertário na educação nas palavras de Lenoir 

(2014) trata-se de,  

uma educação racionalista e crítica que se propõe a permitir a espíritos livres 

formar-se e exprimir-se (até mesmo rejeitá-la) em liberdade. De um lado, 

trata-se para seus atores de afirmar uma opinião elevada quanto ao potencial 

de transformação individual e coletiva que encerra a educação, ainda que ela 
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não seja o único motor. Por outro lado, ela é a marca de uma grande 

diferença no princípio de liberdade, único em medida de favorecer o 

conjunto dos potenciais cognitivos, manuais e sociais dos indivíduos. Ela 

exige, portanto, uma ética sem falha por parte daqueles e daquelas que nela 

trabalham” (LENOIR, 2014, p.16). 

 

O autor francês reforça dizendo que a educação libertária, 

“(...) busca permanentemente de práticas inovadoras e uma denúncia da 

escola tradicional que visa uniformizar os indivíduos e que não prepara 

senão à mediocridade da qual o sistema autoritário e desigualitário 

necessita” (LENOIR, 2014, p.16/17). 

 

O próprio tema dos trabalhos e a proposta dos fanzines possuem uma relação direta 

com o histórico do movimento anarquista e a educação libertária ao longo do tempo, mas 

principalmente com as chamadas ações diretas. Tal princípio libertário se caracteriza por 

 

(...) atividades de propaganda e educação, destinadas a despertar nas massas 

a consciência das contradições sociais a que estão submetidas, fazendo com 

que o desejo e a consciência da necessidade da revolução surja em cada um 

dos indivíduos. Pode-se dizer que a principal fonte da ação direta foi o da 

propaganda, através dos jornais e revistas, assim como da literatura e do 

teatro (GALLO, 2007, p. 21).  

 

Os pressupostos de uma teoria política e a prática libertária que busca a transformação 

social de forma profunda, que entende a própria sala de aula como um organismo político 

importante nesse processo, e acreditamos que a temática do 4º bimestre, o instrumento 

utilizado e os debates travados foram fundamentais para refletir de como alguns princípios 

libertários ainda podem ser possíveis mesmo com todos os percalços que as escolas públicas 

da Rede Estadual do Rio de Janeiro nos impõem diariamente.  

Vale ressaltar que alguns dos princípios pedagógicos libertários estão vinculados ao 

conjunto de ações, como aulas em dupla, fazer as atividades em conjunto sem consultar com 

diretoria escolar, buscando romper com o burocratismo e de certas logicas formais da 

educação formal, tentando construir e dar um pouco mais de protagonismo aos estudantes 

falarem, colocarem seus pontos de vistas e escolher o tema, na linguagem deles ou que eles 

fossem utilizar nos fanzines.  

Lembramos também que tivemos todos os limites encontrados nas escolas públicas em 

geral (físicos, materiais, disciplinares, de tempo, etc.) e em especial da rede estadual nesse 

presente trabalho relatado. 

Dessa maneira, utilizando uma metodologia na qual os estudantes buscavam debater o 

tema que escolhessem a única regra geral que nós enquanto docentes debatemos e fizemos 
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questão que os fanzines tivessem seria uma capa e um editorial explicando o caráter do 

fanzine apresentando pelos grupos. O restante foi elaborado pelos estudantes de forma livre, 

com os professores para auxiliar em dúvidas relacionadas à forma e conteúdo do trabalho 

feito. Ressaltamos que ao longo do material produzido ou nas partes finais dos trabalhos 

tentamos fazer com que os estudantes fizessem uma breve análise sobre a forma de 

desigualdade social. 

Tentamos demonstrar nesse produto final que a desigualdade social foi um tema que 

fora trabalhado de forma transversal, interagindo com a linguagem dos alunos para aos 

poucos entender o formato de um fanzine. A linguagem jornalística, de maneira descritiva das 

notícias nos fanzines também foram aspectos abordados para dialogar com a disciplina língua 

portuguesa.  

O cunho político do trabalho, acreditamos que foi buscar construir um caminho no 

qual o pano de fundo era tentar questionar, refletir e avançar no senso comum a respeito dos 

assuntos escolhidos, com uma linguagem mais livre, acessível e próxima a realidade dos 

estudantes, trabalhando com imagens e até textos ou frases que tinham a ver com a temática 

da sociologia e português.  

Em alguns casos os fanzines conseguiram de certa forma transcender o senso comum, 

enquanto em outros casos buscaram focar mais no visual dos materiais, conectando imagens 

com as informações que os estudantes colocaram nos fanzines de forma mais superficial.  

Mesmo os trabalhos que não aprofundaram um pouco mais as desigualdades nas quais 

trabalharam foram importantes, pois acreditamos que estamos em um processo de 

aprendizagem e a experiência foi válida pelo formato de duas disciplinas interagirem juntas e 

por tentar buscar que os alunos se interessassem mais ainda pelos assuntos das matérias.   
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RESULTADOS DO TRABALHO 

 

 Diante de todas as limitações de tempo para aprofundar a matéria, os conceitos e de 

formular técnicas e táticas pedagógicas diferenciadas em um bimestre, nós professores das 

disciplinas tentamos de forma conjunta, com interferência de alguns dos alunos e alunas, 

dialogar quais assuntos poderiam ser abordados e qual a forma que mais se adequava aos 

anseios de ambas as partes envolvidas - docentes e discentes - para chegarmos aos trabalhos 

finais.  

 No total de duas turmas de 2º ano do ensino médio, cerca 30 alunos em média 

juntando ambas as turmas que frequentaram as aulas no 4º bimestre, tivemos um total de 10 

fanzines produzidos. Recordando que as aulas foram conjuntas e os trabalhos foram 

realizados em grupo, porém, respeitando as suas respectivas turmas.  

 Uma das ideias principais para avaliar era de que todos os grupos apresentassem seus 

fanzines na última aula antes das provas, relatando o processo de como feito, além de 

justificar e explicar o conteúdo dos trabalhos para os alunos e docentes presentes no dia. 

Infelizmente não foram todos os grupos que apresentaram, alguns entregaram depois do 

prazo, mas acabamos aceitando.  

Os trabalhos foram avaliados pelos professores das duas disciplinas. O professor de 

língua portuguesa delimitou em três pontos a avaliação dos fanzines em grupo, e mais um 

trabalho com o mesmo valor e uma prova com valor de quatro pontos. Já em sociologia os 

fanzines valeram exatamente cinco pontos, a metade da nota bimestral. Os outros cinco 

pontos constituíram a nota da prova bimestral.  

 Dos 10 fanzines feitos pelos estudantes o tema da desigualdade social foi enfocado por 

diferentes pontos de vistas, alguns citaram mais de uma forma de desigualdade no mesmo 

fanzine, outros tiveram como tema um só tema ao longo de todo o material.  

O tema da desigualdade racial fora o tema mais abordado, tendo quatro vezes sua 

menção. Já o tema da desigualdade de gênero apareceu três vezes, enquanto a desigualdade de 

renda e de classe fora abordada duas vezes e a desigualdade e intolerância religiosa uma única 

vez.  

Acreditamos que devido ao acúmulo dos debates vindos desde o 1º ano do ensino 

médio, no qual algumas das temáticas abordadas foram: etnocentrismo, relativismo cultural, 

desigualdade de gênero e racismo, dentre outros pontos, esses assuntos foram mais abordados 

pelos estudantes.  

Outra hipótese a se destacar é a experiência de racismo que muitos dos alunos e alunas 
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passam, seja de forma direta ou indireta por um familiar ou conhecido. Os estudantes também 

citaram alguns casos de desigualdades raciais que são cotidianas e que eles possuem acesso 

nos grandes meios de comunicação que tem acesso.  

Muitas formas de aparecer essa desigualdade racial possui relação com as condições 

econômicas e sociais. Portanto, vale ressaltar que a maior parte dos estudantes não só dessas 

turmas, mas da escola de forma geral, são negros ou de origem familiar negra e de baixa 

renda. A reflexão sobre como a desigualdade social a respeito da questão racial sendo debatida 

há mais tempo e dialogando com exemplos cotidianos, gerando debates há mais de um ano 

podem ter gerado um número maior de trabalhos acerca do tema.  

Além da desigualdade racial e social, os trabalhos sobre desigualdade de gênero foram 

apresentados de forma enfáticos sobre questões do cotidiano que alunas ou conhecidas delas 

sofrem, seja com o machismo que vêm desde as ruas diariamente até aspectos 

socioeconômicos que assolam as mulheres em empregos, situação salarial em desvantagens 

com relação aos homens.  

 O tema da desigualdade social nos permite essa abrangência tanto metodologicamente 

ao relacionar diferentes tipos de desigualdades e estratificações sociais conforme os exemplos 

utilizados, quanto ao trazer à realidade vivida pelos estudantes e por nós docentes enquanto 

indivíduos numa sociedade capitalista.  

 Durante o processo achamos interessante o quanto a diversidade de informações que 

as diferentes formas de desigualdade sociais podem proporcionar nos materiais e as 

interpretações que os estudantes possuem. Alguns trabalhos foram meras reuniões de dados, 

porém, visualmente, com a organização dos formatos dos fanzines e a utilização de imagens, 

charges, colagens, e montagens com frases ou citações de autores importantes relacionados 

aos temas específicos, letras de músicas, ou até uma visão dos alunos a respeito da 

desigualdade abordada pelos grupos em questão nos deixou satisfeitos com os resultados.  

Porém, a liberdade construída e conjugada com as dúvidas tiradas nas aulas fez com 

que a criatividade em geral de todos os grupos resultasse em trabalhos interessantes do ponto 

de vista sociológico, mas principalmente na ótica de uma educação para além do padrão de 

educador como um mensageiro do conhecimento e estudantes apenas como receptores.   

Reforçamos que o trabalho foi realizado no último bimestre, quando muitos alunos e 

alunas estão extremamente cansados, pouco estimulados algumas vezes por já terem sido 

aprovados em todas as disciplinas ou ao contrário terem sido reprovados. Logo, alguns alunos 

entregaram fora do prazo e se mostraram desinteressados, mas isso cabe a nós docentes 

contornar e reavaliar nossas práticas para manter o interesse dos estudantes o máximo do 
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tempo e do ano letivo.  

A própria estrutura escolar tradicional faz com que muitos estudantes se desestimulem 

ao longo do processo escolar, seja em todo o ensino básico ou até mesmo no próprio ensino 

médio. No CIEP 114, assim como em diversas escolas da rede estadual, infelizmente a evasão 

escolar durante os anos letivos é alta, e o nível de faltas nos últimos bimestres cresce de forma 

acentuada. Não tivemos acesso a nenhuma bibliografia e não pudemos aprofundar essa 

questão na escola, mas acreditamos que essa seja uma realidade de diversas escolas de toda a 

rede, não só do Rio de Janeiro, mas de muitas partes do país.   
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UM BREVE RESUMO E ANÁLISE DOS ASSUNTOS ABORDADOS NOS FANZINES 

 

Os fanzines confeccionados pelos alunos e alunas como dito na sessão anterior tiveram 

temáticas diversas e muitas vezes falaram de mais de um tema relacionado à desigualdade 

social. Além disso, a forma como foram feitos também foi bem diversa e isso precisa ser bem 

pontuado.  

Os formatos de fanzines proporcionam uma liberdade estética e de conteúdo aos 

autores, portanto, no desenvolvimento das aulas deixamos claro que poderia ser feito à mão, 

com letras dos próprios estudantes, com fotos, figuras ou dados para ilustrar e dialogar com o 

texto, bem como desenhos produzidos por eles mesmos para representar o assunto abordado 

em seus grupos.  

Temos de lembrar que alguns estudantes não possuem computador em casa, muito 

menos impressora. Dessa forma, a flexibilidade na aceitação dos produtos foi crucial para que 

todos os materiais fossem aceitos. Nesse quesito, os próprios fanzines ajudam, pois 

historicamente sempre possuíram formatos livres, com linguagens informais e conteúdos 

escolhidos pelas pessoas ou grupos que os confeccionam.  

Sobre o caráter mais livre, de se fazer o fanzine ao longo das décadas pode-se dizer 

que eles,  

(...) são possuidores de uma estética tradicional de recorte e colagem e 

depois reproduzidos em fotocopiadoras ou em gráficas rápidas metodologia 

que está se expandindo e ganhando a rede mundial de computadores 

(NASCIMENTO; LIMA, 2006). 

 

 Mais uma vez temos que relativizar o tempo de trabalho, a limitação física e de 

material que o espaço escolar possui, e até as limitações que os estudantes possuem em 

construir o material, visto que alguns trabalham, fazem atividades extracurriculares, além de 

outras diversas matérias na escola. No fim do ano muitos deles acabam por privilegiar 

algumas disciplinas em detrimento de outras. Por esses motivos tivemos que flexibilizar a 

forma de aceitar a confecção dos trabalhos finais.  

 De forma um pouco desconexa em alguns fanzines e bem simples, alguns dos 

trabalhos apesar de não seguirem exatamente o que pedimos foram muito interessantes, pois 

se por um lado pecaram “teoricamente” e na autoria de frases e textos – muitos fanzines 

juntaram dados, fotos, letras de músicas, e algumas vezes tudo isso no mesmo trabalho – foi 

muito satisfatório o resultado pelo fato de todos os fanzines conseguiram estabelecer, cada de 

um de uma forma, uma ponte entre aspectos da sociologia na desigualdade social, assuntos ou 

referências que os interessavam, além da criatividade que afloraram de uma forma que ainda 
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não tínhamos visto nesses alunos do 2º ano do ensino médio. 

  Os trabalhos sobre desigualdade racial, por exemplo, trouxeram algumas referências 

artísticas como Bob Marley, fotos de líderes históricos negros como Nelson Mandela, casos 

concretos de racismo que assistimos no nosso cotidiano e dados relacionados à desigualdade 

social no Brasil e no mundo ao longo da história até os dias atuais.  

 

                         
                Figura 3     Figura 4 

 

                               
             Figura 5     Figura 6 

 

                       
 Figura 7      Figura 8 

 

Já alguns trabalhos tiveram mais de uma forma de desigualdade social abordada, como 

a desigualdade racial dialogando com aspectos da desigualdade de classe, de gênero, ou até 

religiosa (caso das religiões de matizes africanas). Mais uma vez a estratégia adotada pelos 

grupos de alunos foi diversa, colocando desde letras de música inteira com imagens para 

ilustrar e dialogar com a mensagem que passa a respeito da desigualdade social, imagens 

(com buscas na internet, coladas ou até desenhadas), ou somente os dados e até textos 

próprios a respeito do assunto.  
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Um bom exemplo do uso de letra que perpassou todo o fanzine foi da música “Até 

quando?”, do rapper carioca Gabriel, O Pensador
5
. A música é utilizada pelo grupo de 

estudantes dialogando com imagens de protestos ou outras imagens cotidianas, que reforçam a 

desigualdade social no país, de classe, de renda, de raça, de estudo, dentre outras que ao longo 

da música é citada. Acreditamos que o fanzine é uma ferramenta que possibilita essa liberdade 

de pensamento e de criação, juntando letra de música, mensagem, imagens, tudo isso podendo 

dialogar com disciplinas, no caso da sociologia e a língua portuguesa. 

 

             
Figura 9    Figura 10   Figura 11 

              
 Figura 12   Figura 13   Figura 14  

 

Houve ainda alguns fanzines que abordaram a desigualdade social com foco na 

desigualdade de renda, reproduzindo a desigualdade entre classes sociais, entre ricos e pobres. 

O assunto foi tratado com criatividade e com elementos lúdicos, como ilustrações feitas pelos 

próprios estudantes e dados interessantes que mostraram o quanto essa desigualdade pode ser 

entendida e demonstrada nos trabalhos de forma acessível, o que nos dá margem a 

interpretação de que eles próprios convivem com essa forma de desigualdade sendo 

moradores de locais de baixa renda da Baixada Fluminense.  

                                                 
5
 Música do álbum “Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo)” lançado em 2001 pela gravadora Sony 

Music, composta por Gabriel, O Pensador, Tiago Mocotó e Itaal Shur.  
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    Figura 15              Figura 16 

                                               
            Figura 17              Figura 18 

  
 

Percebemos que há certa variedade no formato e da busca de informações, como os 

alunos aglutinaram e organizaram os fanzines. Alguns trabalhos acabaram por ter um 

conteúdo até meio “panfletário” e um pouco “denuncista” a respeito das desigualdades sociais 

abordadas, mas no dia da apresentação com o debate, os argumentos apresentados, os relatos 

sobre desigualdade de gênero de algumas alunas, a respeito da desigualdade racial e de classe 

que muitos sofrem ou já assistiu algum familiar sofrendo, fizeram com que no fim do 

processo o trabalho escrito (o próprio fanzine), frutos de algumas aulas, se complementasse 

com as apresentações no fim do bimestre.  
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Figura 19                  Figura 20 

 

    
Figura 21      Figura 22 

 

    
         Figura 23       Figura 24 

 

 

    
         Figura 25       Figura 26 
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Outro ponto a ser levantado é que não podemos esquecer que fora um trabalho de 

avaliação, numa escola pública de ensino regular, sendo que sociologia e língua portuguesa 

são duas em um universo de cerca de dez disciplinas escolares. Tudo isso em um bimestre do 

ano letivo. Além disso, vale reforçar que sociologia possui um tempo por semana para 

trabalhar em sala de aula na 1ª e 2ª série do ensino médio.  

Acreditamos que não poderíamos cobrar algo muito aprofundado num período tão 

curto de tempo. Nem conseguiríamos exigir que os estudantes fizessem um fanzine formatado 

para ser algo constante, para circular em várias mãos, como fanzineiros profissionais ou 

experientes fazem para circular seus materiais, mas mesmo assim os resultados foram 

satisfatórios de forma geral, juntando coisas das duas disciplinas com fatos cotidianos que 

muitas vezes interferem na vida dos estudantes de maneira direta ou indiretamente.  

Por estarmos no fim do ano não conseguimos fazer com que os fanzines ficassem 

expostos nos murais das escolas. A ideia inicial era de incentivar que em 2016 esses alunos 

que tiveram tal experiência com essa forma de material e linguagem buscassem desenvolver 

com colegas de outras séries e turmas, entre eles, de forma permanente, e nós docentes 

auxiliássemos em alguma dúvida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho fez uma breve descrição do trabalho que foi realizado e elaborado 

em conjunto, com a contribuição do professor Vinicius Baião de língua portuguesa, além de 

todos os estudantes das duas turmas do 2º ano do ensino médio do CIEP 114, localizado no 

bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, Baixada Fluminense.  

Na primeira parte fizemos um breve recorte do contexto pelo qual tem passado o 

ambiente escolar, com conflitos entre grêmio estudantil e pessoas da diretoria por um período, 

além de todas as dificuldades pelas quais muitas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro e 

o CIEP 114 podem estar incluídos na lista desses espaços escolares que passam por 

dificuldades de material, estrutura, etc. Situamos a questão da sociologia como disciplina na 

rede estadual, suas problemáticas e especificidades relacionadas a relações e condições de 

trabalho.  

Portanto, diante de todo esse cenário buscamos levar uma atividade diferente, com 

referenciais diversos e que muitos dos alunos e alunas não possuíam contato. A confecção de 

materiais como os fanzines, uma forma de comunicação alternativa e diferente de jornais ou 

revistas convencionais foi desafiador no início, com algumas resistências dos estudantes e que 

ao longo do bimestre foi absorvido e ganhando corpo até chegarmos ao resultado final com 

cerca de dez fanzines feitos em grupo com temáticas escolhidas pelos alunos vinculadas a 

ideia de desigualdade social. 

Tentamos implementar um método com mais liberdade de criação, linguagem e 

escolhas de temas. Os docentes ficaram com uma tarefa muito mais de mediação e tirar 

dúvidas pontuais sobre como fazer e de que forma os fanzines poderiam ganhar vida. Nas 

partes finais do produto final analisamos como se deu esse processo, como a temática da 

desigualdade social e a questão de linguagem mais próxima do jornalismo poderia ser feita 

em forma de fanzines. Analisamos também o conteúdo dos fanzines, os temas, de que forma 

os estudantes fizeram, e de que forma isso pode estar de alguma forma conectada com o 

cotidiano de jovens de baixa renda da Baixada Fluminense.  

O fato de buscar se inserir num contexto em um local de periferia, na Baixada 

Fluminense, no qual os estudantes são em sua maioria de baixa renda nos traz a uma reflexão 

constante de como podemos realizar nosso trabalho, sem ser evasivo ou nos distanciar 

daquele local onde a troca de informações acontece, seja nas aulas de sociologia, qualquer 

outra disciplina ou no ambiente escolar num geral. Por esse motivo o processo dialético em 

sala de aula precisa ser ressaltado, refletido e exercitado com frequência, como Paulo Freire 
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diz, “nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, histórico, social, 

cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico a outro contexto” (FREIRE, 2011, 

p.: 22). 

As aulas e apresentações que os alunos desenvolveram ao articularem a prática 

cotidiana, a vivência deles, como as diversas formas de desigualdades sociais que os assolam, 

com conceitos das disciplinas nos faz remeter ao que alguns autores da tradição da educação 

anarquista, como Mikhail Bakunin, chamam de “nem mestre, nem aluno” (LENOIR, 2014).  

No momento em que os estudantes estão ali apresentando os seus pontos de vistas, 

com suas linguagens, de forma mais simples, porém, reforçando os conceitos trabalhados nas 

aulas das matérias, somos nós, os docentes que de certa forma estamos aprendendo e o 

resultado está se mostrando satisfatório, numa troca de fato. Podemos afirmar que não 

estamos nesses momentos na tradicional posição de mestres e nem eles de alunos.   

 

 
        Figura 27 

 

    
               Figura 28 

 

A peculiaridade do local de onde se trabalha e no caso desse produto final, de onde 
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fizemos o projeto com alunos do ensino médio com fanzines sobre desigualdade social precisa 

ser levada em conta. Se aproximar da realidade concreta de vida dos estudantes é fundamental 

para entender até onde podemos avançar e recuar em alguns instantes. Esse é o nosso 

trabalho, e acreditamos que de forma geral o resultado foi um sucesso.  

A ideia de manter oficinas de fanzines e espalhar a ideia para outros alunos, de outras 

séries está plantada. O debate em torno de um assunto que eles tenham vontade de expor na 

escola, entre colegas e a todo corpo de funcionários é uma tarefa que tentamos iniciar com 

esse projeto.  

O PRD foi de suma importância para ampliar horizontes, com oficinas interessantes, 

palestras com temáticas que estão na pauta do dia-dia das escolas, amplas e muito práticas, 

com um diálogo fácil com o público que lidamos nas escolas públicas em geral, seja ela de 

qual esfera for: federal, estadual ou municipal. 
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