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MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

OS FANZINEIROS

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o 

mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro Os fanzineiros

autor Breno Fernandes

número de páginas 192

categoria 2 — 8o/9o anos —  

Ensino Fundamental

temas

Conflitos da adolescência 

Ficção científica, mistério e fantasia

gênero

Romance

Você sabe o que é um fanzine?  
Mino também não sabia, até que um 
primo da cidade grande o apresentou 
ao fascinante mundo das publicações 
independentes. O adolescente do 
pequeno município de Pouso Forçado 
leva então a novidade para o lugar onde 
vive. Convida sua melhor amiga, Alana, 
para criarem juntos o fanzine Ciao.  
Mas a animação dura pouco. Mino  
é eleito o garoto mais feio do 9º. ano e  
começa então a sofrer bullying na 
escola. Para desviar a atenção dos 
“minofóbicos”, ele publica no Ciao uma 
notícia inventada — as chamadas fake 
news. A sua imprudência acaba afetando 
toda a cidade, e agora cabe a Mino  
e seus amigos reparar os danos 
causados pela notícia. E, nesta deliciosa 
aventura, vão descobrir que um fanzine 
pode ir muito além da diversão.  
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização do autor e da obra

A obra

O 9o ano está apenas começando, e Mino e Alana já têm uma 

grande ideia: criar um fanzine, espécie de jornal amador, para 

compartilhar seus interesses com a comunidade de Pouso 

Forçado, pequena cidade do interior e reduto de famílias 

de ascendência italiana. Mas a divulgação de uma lista de 

meninos mais bonitos da escola, em que o fanzineiro ocupa 

a última posição, transforma a vida dele em um pesadelo. 

Cansado de tanta provocação, Mino aposta nas fake news e 

usa uma edição do fanzine Ciao para espalhar o boato de que 

o famoso — e verídico — bandido Saracura estaria deixando a 

capital em direção a Pouso Forçado. A mentira livra Mino dos 

valentões, mas o medo tumultua a cidade e traz à tona as 

fragilidades de cada um de seus companheiros de aventura: 

sua melhor amiga, Alana, repreendida pelo pai por ser pouco 

feminina; o talentoso desenhista Barrão, desprezado pela 

família; e a enfermiça Gigi, por quem Mino tem uma queda.

Sobre o autor

Breno Fernandes graduou-se em Jornalismo e é mestre 

em Relações Internacionais pela Universidade Federal da 

Bahia. Foi colunista de literatura do Caderno Dez! do jornal 

A Tarde, entre 2007 e 2009, e repórter da editoria de cultura 

do mesmo jornal entre 2009 e 2010. Estreou na ficção 

infantojuvenil em 2002, aos 15 anos, quando seu romance 

O mistério da casa da colina foi publicado.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Os fanzineiros conta uma história de amizade e do despertar 

da consciência para as consequências das ações realizadas 

na vida de quem as pratica e na vida de outras pessoas. Trata 

ainda do universo adolescente, trazendo para a trama os 

anseios e as angústias dos jovens com relação às mudanças 
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que ocorrem na transição da adolescência para a vida adulta, 

quando surgem novos interesses e novas responsabilidades.

A linguagem usada por Breno Fernandes consegue 

transmitir a coloquialidade tão comum aos adolescentes, 

abrindo múltiplas possibilidades para um debate saudável 

sobre temas vivenciados pelos jovens, como a conquista da 

própria opinião, a atuação no mundo, o comportamento dos 

adultos em relação aos mais novos e o bullying. 

A história também aborda um tema de muita relevância: 

as fake news e como elas podem influenciar a percepção 

da realidade, mostrando as consequências da publicação 

de uma fake news para quem veicula e para quem recebe a 

notícia falsa.

3. Informações que relacionam a obra aos seus 

respectivos temas, categoria e gênero literário

Ao contar a história de Mino e Alana, amigos de sala do 9o ano, 

e do fanzine Ciao, o autor toca em assuntos contemporâneos 

bastante importantes. O fenômeno das fake news, por 

exemplo, vem à tona no episódio da notícia da passagem do 

sequestrador Saracura pela cidade. A trama de verdades e 

mentiras que envolve esse vilão conduz a um desfecho repleto 

de reviravoltas, perigos e perseguições, o que insere o livro no 

tema “Ficção científica, mistério e fantasia”.

Os “Conflitos da adolescência” também comparecem com 

força: em Mino, que sofre bullying; em Alana, repreendida 

pelo pai por ser pouco feminina; em Barrão, talentoso 

desenhista desprezado pela família; e em Gigi, que, para se 

sentir integrada aos colegas, omite um problema de saúde. 

Questões como a descoberta do amor, as tensões familiares, 

o conflito com autoridades e os problemas relacionados 

à adaptação e ao pertencimento são discutidas numa 

linguagem familiar ao jovem leitor.

Narrado em ritmo eletrizante, Os fanzineiros é um 

romance juvenil voltado aos estudantes do 8o e 9o anos 

do Ensino Fundamental. O uso de palavras estrangeiras, 

os diálogos com fortes marcas de oralidade, a presença de 

linguagem típica da juventude e a discussão sobre o impacto 
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das notícias e sobre o papel dos meios de comunicação na 

sociedade ajudam o leitor a “compreender as linguagens como 

construção humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas 

de significação da realidade e expressão de subjetividades 

e identidades sociais e culturais”, uma das competências 

específicas da área de Linguagens descritas na Base Nacional 

Comum Curricular.

4. Subsídios e orientações

O livro contribui para a formação leitora do jovem nas práticas 

de linguagem associadas a vários campos de atuação, em 

especial o artístico-literário, descritos na BNCC, no que se 

refere principalmente às seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam 

a escolha do livro ou produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, quando for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas, 
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, 

fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, 

videominuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, 

as diferentes formas de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 

de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos 

tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, identificando o enredo 

e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos figurativos e do uso 

de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero 

narrativo.

• (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação 

de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, 

dentre outros, indicando as rubricas para caracterização 

do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos personagens e 

dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando 

as marcas de variação linguística (dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando o tratamento da temática.



7material de apoio ao professor

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 

planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 

da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte, 

o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e 

considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário.

• (EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, 

considerando, na caracterização dos personagens, 

os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo 

autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração 

dos modos de interpretação.

•  (EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 

romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 

de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), 

poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores.

• (EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), 

crônicas visuais, minicontos, narrativas de aventura e de 

ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao 

gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes 

estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros 

narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, 

ferramentas de escrita colaborativa.

• (EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.



8material de apoio ao professor

PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

As origens do romance

Quem vê a popularidade do romance hoje nem imagina que 

ele já foi considerado um gênero menor. Os autores greco-

-latinos que queriam ser reconhecidos precisavam dominar 

o gênero lírico (poesia) ou o dramático (teatro), gêneros 

que mantiveram sua posição de destaque por muito tempo. 

Não é à toa que Camões escreveu Os lusíadas em formato 

de poema — se ele tivesse escrito na forma de romance 

narrativo, seu trabalho não teria sido apreciado na época — e 

Shakespeare, peças de teatro.

Massaud Moisés afirma que a epopeia desaparece no 

século XVIII, com a Revolução Industrial e, “por um mecanismo 

natural de substituição, à morte da epopeia corresponde o 

surgimento do romance, de tal modo que este se constitui 

[...] ‘a epopeia da burguesia moderna’ (p. 458) — isso porque 

o romance nasce ligado à burguesia. Esse autor nos diz que 

o romance, assim compreendido, desponta, então, no século 

XVIII, mas se populariza e ganha destaque no século XIX. 

Cronologicamente, é Stendhal o primeiro grande romancista a 

surgir (O vermelho e o negro, 1830). No entanto, a Balzac se 

deve a criação do romance moderno, graças à sua Comédia 

humana (1829-1850), amplo painel da sociedade burguesa 

do tempo; tornou-se mestre dos que vieram depois (Flaubert, 

Zola e outros) e divisor de águas na história do romance [...]. 

A Inglaterra, que tinha sido o berço do romance, presencia o 

surgimento de alguns escritores de talento, como Dickens, 

George Eliot, Thomas Hardy e outros, da mesma forma 

que se processa o despertar do romance na Rússia, com 

Dostoiévski, Tolstoi, Gogol e outros (MOISÉS, 1978, p. 458).

Busto do autor Luís Vaz de Camões. 

Camões é conhecido 
principalmente por essa obra, 
que o imortalizou, tornando-
-se um clássico. Por ser uma 

epopeia, sua leitura pode ser 
um pouco difícil para leitores 

iniciantes. Como afirma Cleonice 
Berardinelli: “Os lusíadas são o 
poema dos descobrimentos, do 

desvendamento dos mares e das 
terras, e da afirmação do poder 
do homem sobre os elementos, 

mas também da reafirmação 
dos valores cavaleirescos 

caracteristicamente medievais. 
Essa coexistência de valores se 
deve aos dois tempos principais 

em que decorrem as narrativas 
que se encaixam, formando 
o poema: o tempo presente, 
da viagem à Índia; o tempo 

passado, da história de Portugal; 
e não se esqueça ainda do 

tempo futuro, previsto pelas 
profecias”. (Estudos camonianos, 

Os lusíadas. Disponível em: 
<http://www.letras.puc-rio.br/

unidades&nucleos/catedra/
livropub/camoes18.html>, 
acesso em: 12 jun. 2018). 
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Como afirma Paulo Rónai, A comédia humana, de Balzac, 

composta de 88 romances, reproduz a vida contemporânea do 

autor, “com toda a sua riqueza de costumes e de tipos”. Fica 

claro que a matéria do romance difere da usada nas líricas e nas 

epopeias, que tinham por personagens deuses e heróis. O homem 

comum se torna o centro da narrativa desse gênero, o que o ajuda 

a se consolidar como um gênero extremamente popular.

 Marisa Lajolo, em seu livro Como e por que ler o 

romance brasileiro, fala sobre a popularidade do romance:

Diferentemente de outros gêneros literários, que cumpriam 

funções nobres, como exaltar feitos heroicos (a epopeia), 

exprimir dramas íntimos (a poesia lírica) ou representar 

emoções (o teatro), o romance nasceu divertindo seus 

leitores. Nasceu, fortaleceu-se e continua existindo em 

função do entretenimento que proporciona aos seus leitores 

e leitoras. É por causa desta sua aliança com o ócio e o prazer 

que o romance não teve um percurso fácil. 

Nascido da transformação de outras formas literárias, ele 

começou plebeu e democrático. Trouxe para os livros a vida 

doméstica cotidiana, amores e problemas com os quais os 

leitores podiam se identificar. Nasceu representando a vida das 

pessoas comuns, parecidas com a de seus leitores. Por isso ele 

democratizou e popularizou a leitura e, com ela, a literatura.

Seus leitores esperam — e com todo direito a isso! — 

personagens, cenários e ações postos em movimento por 

uma voz narrativa que saiba contar histórias, que saiba fazer 

acontecer coisas sob os olhos de quem lê.

[...]

Como acontece com todas as formas de lazer — do baile 

funk ao futebol —, o romance se articula com a sociedade 

pela qual circula, que o produz e o consome. Isto é, tem 

tudo a ver com a sociedade que o escreve e lê. Alguns — os 

chamados clássicos — duram mais que outros, são de todos 

os tempos: mas cada tempo tem seus romances.

[...]

Logo que surgiu e começou a popularizar-se na Europa 

do século XVIII, o romance foi alvo de perseguições. 

Livro de Marisa Lajolo trata da origem 
e da importância do romance.
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Perguntavam-se seus críticos: será que fazendo a cabeça 

de quem o lê, este novo gênero não faz mal aos leitores, e 

sobretudo às leitoras? Tinha gente que achava que sim, que 

fazia, ou que poderia fazer muito mal.

[...]

Mas o grande público, e talvez principalmente o público 

feminino, nunca deu ouvido aos críticos [...]

Vários fatores contribuíram para a afirmação do romance 

como gênero de grande força. Um deles foi sua aliança com o 

jornal que o publicava em capítulos, sob a forma de folhetins. 

[...]

Além de serem muito mais baratos, os jornais 

induziam uma leitura parcelada, aos pedaços, à qual talvez 

estivessem mais habituados os leitores disponíveis naquele 

tempo. Diferentemente do jornal, o livro sugere a leitura 

ininterrupta, talvez de difícil concretização pelo público dessa 

pré-história do romance.

[Outro fator foi o custo repassado para o leitor.] Ou seja, o 

preço do romance — mais baixo — constituía uma razão a mais 

para o sucesso do gênero: impresso em papel de qualidade 

inferior e encadernado sem luxo, representava uma alternativa 

de leitura mais barata (LAJOLO, 2004, p. 29-38).

Como se vê, o romance enfrentou algumas barreiras 

e não começou com muita popularidade, mas, por suas 

características narrativas e pela proposta de divertir seus 

leitores, ele caiu no gosto popular. A propagação por meio de 

folhetins e o preço mais acessível certamente ajudaram na 

sua popularização.

 

Com Proust, na aurora deste século, outra revolução se opera: 

sua obra (Em busca do tempo perdido), com desrespeito à 

coerência formal do romance oitocentista, leva mais fundo a 

sondagem psicológica de Dostoievski, graças à descoberta 

da memória como faculdade que apreende e fixa o vir a ser 

existencial [...]

[...] uma série de escritores, como Thomas Mann, Virginia 

Woolf, Franz Kafka, William Faulkner e outros, colaborou, 
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cada qual à sua maneira, para o progresso do romance 

(MOISÉS, 1978, p. 458-459).

O romance para jovens

O romance tem passado por crises, mudanças e 

repaginações, mas é sem dúvida o gênero mais célebre 

atualmente. É inegável seu apelo, e entre os jovens não 

é diferente. Grandes lançamentos e adaptações de obras 

famosas para o cinema, como o caso da saga do personagem 

Harry Potter, dão prova disso.

Mas sempre existiu uma literatura pensada para crianças 

e jovens? Até alguns poucos séculos atrás, não havia a 

percepção de que infância e adolescência eram fases 

diferentes da vida adulta e, sendo assim, com necessidades 

específicas. No início da Revolução Industrial, crianças, 

adolescentes e adultos às vezes trabalhavam a mesma 

quantidade de horas. Foi nesse período que leis aprovadas 

no Parlamento inglês começaram a estabelecer limites para 

os trabalhos de menores de idade, até a proibição total. Às 

crianças, então, coube o dever de ir à escola e se preparar 

para se tornarem adultos que integrariam a força de trabalho 

das fábricas e das indústrias. 

Com o surgimento de leis que protegem crianças e 

adolescentes, surge também um novo público leitor, e 

livros para as crianças, didáticos e literários, começam a ser 

produzidos em maior escala. Os livros feitos especificamente 

para a faixa etária da adolescência foram concebidos 

depois dos livros para o público infantil. Embora houvesse 

autores escrevendo sobre a adolescência, não havia autores 

escrevendo propriamente para adolescentes. Até hoje, 

muitos críticos questionam se, de fato, há necessidade de 

escrever especialmente para essa faixa etária. Para eles, um 

adolescente pode ler qualquer bom livro de literatura.

Seja como for, o romance reflete a sociedade, conforme 

afirma Marisa Lajolo. É esperado que o adolescente, então, 

queira se ver representado nas obras desse gênero literário, 

com as angústias e os medos próprios dessa fase da vida. O 

que não significa fazer uma literatura rasa ou moralizante, 

No Brasil, as crianças e os 
adolescentes são protegidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Capa da edição comemorativa 

dos 25 anos do ECA, 2015, Unicef.
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mas sim que sirva de espelho para o jovem, na qual ele possa 

encontrar uma imagem de si.
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de Janeiro: Objetiva, 2004.

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 2. ed. 

revista. São Paulo: Cultrix, 1978.

RÓNAI, Paulo. A vida de Balzac. In: BALZAC, Honoré de. 

A comédia humana: estudos de costumes: cenas da vida 

privada. 3. ed. São Paulo: Globo, 2012. (livro eletrônico) 

Atividades

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

• Conversar com os alunos sobre o título do livro. Eles 

já ouviram a palavra fanzineiro? E fanzine? Pedir que 

levantem hipóteses sobre o que a história vai tratar. 

Se houver a possibilidade, é interessante exibir o 

vídeo “Como fazer um zine ou fanzine: dicas de como 

colorir”, disponível em: <https://www.youtube.com/

watch?v=iAd9xJwuDIU&t=8s> (acesso em: 1o jun. 2018), 

ou levar para a sala de aula alguns fanzines para que 

eles possam manuseá-los. (Habilidade de referência: 

EF69LP44.)

• Apresentar o livro aos alunos, a capa, os elementos de 

capa (autor, título, ilustração e logotipo) e de quarta 

capa (texto de quarta capa e logotipo). Falar que esses 

elementos compõem a materialidade do livro, assim 

como o miolo e seus elementos, com texto, ilustrações e, 

nesse caso, fanzines também. (Habilidade de referência: 

EF69LP45.)

• Os fanzineiros é um romance, mas nele o autor trabalha 

diversos gêneros, como fanzines, mensagens de celular, 
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bilhete, carta, poema etc. Discutir com os alunos a origem 

e as características do gênero romance e do gênero 

fanzine (pode-se aproveitar o texto sobre o romance 

apresentado previamente; e trabalhar o gênero fanzine 

depois da leitura). Para aprofundar esse conteúdo, pedir 

aos alunos que comentem algum romance que tenham 

lido/estejam lendo, ou que falem se conhecem fanzines 

ou já produziram algum. (Habilidade de referência: 

EF89LP33.)

• Orientar os alunos a fazerem cartões com anotações 

dos trechos que acharem mais importantes do livro, 

para depois elaborarem um resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem comentário/análise), como forma de 

possibilitar uma maior compreensão do texto e um 

posicionamento sobre ele.

2. Material de apoio pós-leitura

Os fanzines na sala de aula

Os fanzineiros é um romance que trabalha muitos gêneros 

textuais. Um dos gêneros que mais recebe destaque nesse 

livro é o fanzine. Esse gênero textual, antes marginalizado, 

alcançou um público maior desde que a internet ganhou 

popularidade e se tornou acessível. Hoje, há muitas feiras de 

fanzines pelo Brasil, e essas publicações artesanais têm caído 

no gosto dos jovens.

Por ser de fácil reprodução, esse tipo de publicação pode 

ser criado por qualquer pessoa, das mais variadas faixas 

etárias e classes sociais. O fanzine pode dar ao adolescente e 

ao jovem um lugar de protagonismo, pois ele é o responsável 

por desenvolver o conteúdo da publicação e cuidar de sua 

reprodução e divulgação. Como afirma a professora Juliana 

Severino de Borba:

Quem produz um fanzine quer criar vias, meios de apropriar- 

-se e de dialogar com manifestações sem espaço de 

circulação. Por meio das publicações independentes, o 

“zineiro” conhece, aprecia, apreende e faz parte de diferentes 
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manifestações criando um diálogo que anteriormente 

não existia. Portanto, ensinar a ler e a produzir fanzines é 

permitir que os alunos tenham voz no contexto de ensino/

aprendizado a partir do seu próprio universo cultural. A partir 

da produção de um fanzine, o aluno pode escolher sobre o 

assunto que ele quer estudar, ler e produzir. Fato que faz dele 

uma forma particular de aprendizado, gerando um ambiente 

propício a expressões culturais e ideológicas variadas.

BORBA, Juliana Severino de. A confecção de fanzines como 
recurso didático no ensino de Sociologia para o Ensino Médio. 
Trabalho de conclusão de curso — Centro de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 
dez. 2015. p. 23. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/

bitstream/handle/1/2625/juliana_severino_de_borba_tcc2.
pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 jun. 2018.

O gênero fanzine, como aparece no miolo do livro, costuma 

ter poucas páginas. O conteúdo produzido por seus autores/

editores (o textual e o visual) pode ser serial ou não, ser feito 

à mão ou no computador, abordar qualquer tema, utilizar 

gírias, linguagem mais coloquial, linguagem padrão. Enfim, é 

um gênero muito flexível. A seguir, são apresentadas mais 

características desse gênero e por que ele é recomendado 

para o trabalho na sala de aula:

A palavra fanzine advém do neologismo que integra as 

palavras inglesas — fanatic magazine — revista do fã. Os 

fanzines se distinguem das revistas convencionais por 

circularem, geralmente, em um grupo limitado de pessoas, 

embora esta característica não se constitua uma regra. Os 

editores são responsáveis tanto pelos custos como pela 

autoria dos conteúdos, uma vez que este tipo de publicação 

pode ser produzido artesanalmente, não possuindo fins 

lucrativos. A revista pode abrigar diversos gêneros textuais, 

embora, dentre os quais, predominem as histórias em 

quadrinhos — HQs — que tanto podem ser originais como 

transcritas de outros suportes midiáticos. Os fanzines 

também apresentam em sua composição colagens de fotos, 

desenhos, procedentes de fontes diversas, sejam materiais 

impressos, virtuais ou manuais. 
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Essas características viabilizam a produção de fanzines 

no ambiente escolar como ainda afirmam Branco, Soares 

e Brito (2011, p. 9) ao tecerem observações referentes 

à estrutura e possibilidades desta revista, enquanto 

motivadoras para o envolvimento dos alunos nas atividades 

de leitura, escrita e artes: 

Através da união entre palavras e imagens, possibilitada 

pelos fanzines, é possível ao professor estabelecer um 

diálogo entre as linguagens visual e falada, levando o 

aluno a compreender, através de um veículo familiar a 

ele, a relação com as diferentes formas de comunicação. 

Uma estratégia possível de aplicação desse instrumento 

como recurso pedagógico seria a produção de fanzines 

em sala de aula. 

COSTA, Rosimeire Rebouças Rodrigues; ALBUQUERQUE, Aparecida 
Maria Costa de. Fanzine: uma estratégia pedagógica motivadora na 
produção de gêneros textuais através da utilização do computador. 

Anais do XVIII WIE, Rio de Janeiro, 26 a 30 nov. 2012. (sem 
numeração de página). Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/
index.php/wie/article/view/2098/1864>. Acesso em: 5 jun. 2018.

Fake news

Breno Fernandes trata, no romance, de um tema muito 

atual: as fake news. As notícias falsas, criadas por grupos de 

interesse para manipular a opinião pública, geralmente são 

disseminadas por redes sociais. Uma preocupação com as fake 

news é a facilidade e a rapidez com que elas se propagam. 

A história do livro nos mostra que não só em redes sociais e 

na internet as fake news podem se alastrar e causar danos: 

qualquer meio de comunicação pode ser usado para isso.

Engana-se quem pensa que as fake news surgiram no século 

XXI. Já na Antiguidade, informações falsas eram propagadas a 

fim de prejudicar propositadamente uma pessoa ou um grupo:

Procópio, o historiador bizantino do século VI, escreveu um 

livro cheio de histórias de veracidade duvidosa, História 

Secreta (Anedota no título original), que manteve em segredo 

até sua morte, para arruinar a reputação do imperador 
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Justiniano, depois de ter mostrado adoração a ele em suas 

obras oficiais. Pietro Aretino tentou manipular a eleição do 

pontífice em 1522 escrevendo sonetos perversos sobre 

todos os candidatos menos o preferido por seus patronos, os 

Médicis, e os prendendo, para que todo mundo os admirasse, 

no busto de uma figura conhecida como II Pasquino, perto da 

Piazza Navona, em Roma. Os pasquins se transformaram em 

um método habitual para difundir notícias desagradáveis, em 

sua maioria falsas, sobre personagens públicos.

DARNTON, Robert. A verdadeira história das notícias falsas. El 
País, 30 abr. 2017. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/

brasil/2017/04/28/cultura/1493389536_863123.html>. Acesso 
em: 5 jun. 2018.

***

Na Londres de 1770 os chamados “homem-parágrafo” 

recolhiam fofocas e as redigiam em um único parágrafo em 

pedacinhos de papel e vendiam pra impressores|editores, que 

as imprimiam em forma de pequenas reportagens, muitas 

vezes difamatórias.

[...]

Atuavam em Paris, de forma mais subterrânea, porque 

havia censura à imprensa.

Então você tinha um tipo de fake news — eram como 

tuítes ou posts de Facebook — circulando por toda a parte em 

Paris e em Londres às vésperas da Revolução Francesa e em 

boa parte do século 18. 

VICTOR, Fabio. Notícias falsas existem desde o século 6, 
afirma historiador Robert Darnton. Folha de S.Paulo, 19 

fev. 2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
ilustrissima/2017/02/1859726-noticias-falsas-existem-desde-o-
seculo-6-afirma-historiador-robert-darnton.shtml>. Acesso em: 

29 maio 2018.

O que mudou não foi o fato de termos ou não notícias e 

informações falsas sendo propagadas, e sim a facilidade com 

que elas são propagadas na internet. Velocidade, simplicidade 

e baixo custo na divulgação das fake news favorecem a sua 

existência em grande quantidade nas redes sociais. Por isso, 
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é tão relevante ensinar aos alunos a importância de checar 

as fontes das notícias e informações que recebem antes de 

compartilhá-las com amigos, familiares e colegas. 

Competências trabalhadas nas atividades a seguir:

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. (Geral)

• Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a 

como forma de interação nos diferentes campos de 

atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de 

construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se 

envolver com maior autonomia e protagonismo na vida 

social. (Específica de Língua Portuguesa)

• Compreender o fenômeno da variação linguística, 

demonstrando atitude respeitosa diante de variedades 

linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

(Específica de Língua Portuguesa)

Atividades

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na reflexão 

após a leitura, com o objetivo de potencializar os efeitos 

da fruição literária, as competências específicas de Língua 

Portuguesa e diversas práticas de linguagem previstas na 

BNCC. 

• Depois da leitura, fazer uma roda de conversa com os 

alunos, para que eles comentem os trechos que mais 

gostaram do livro. Verificar se eles perceberam o projeto 

gráfico, que dá tratamento diferenciado a gêneros 

textuais diversos, assim como se gostaram dos fanzines. 
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Muitos gêneros presentes no livro são gêneros utilizados 

no dia a dia, como mensagens de celular e cartas, e 

outros são mais específicos, como fanzines e matérias 

de revistas. Pode-se comentar com eles que os gêneros 

costumam ter estruturas específicas e acabam, em geral, 

atendendo a certas finalidades. Os gêneros também 

podem se misturar e há ainda os gêneros digitais, que 

surgiram com as novas tecnologias, como o texto de 

140 caracteres do Twitter e as mensagens de celular 

que usam emoticons. Pedir aos alunos que pensem em 

quais gêneros textuais estão mais presentes na vida 

deles e, em seguida, sugerir que, por uma semana, façam 

um diário dos gêneros, compartilhando com a turma, ao 

final desse período, quais gêneros usaram mais. Em sala 

de aula, pode-se sugerir a eles a criação de um gênero 

híbrido: uma receita de bolo-poema, um videopoema etc. 

(Habilidade de referência: EF89LP33.)

• Retomar a conversa sobre o gênero romance antes da 

leitura, aprofundando as características desse gênero. 

Pedir aos alunos que, de forma coletiva, respondam a 

algumas perguntas: quem narra o texto? Como sabemos 

disso? Quais são os personagens principais? Dá para saber 

quanto tempo demora para transcorrer a história? Onde 

se passa a história? Há muito uso do discurso direto? 

Qual é o clímax da história? Há a presença de diferentes 

vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso 

direto e indireto)? Há quantos núcleos de personagens? 

A história é longa ou curta? Há muita ação? Isso tem a 

ver com o gênero? Por meio dessas perguntas, os alunos 

poderão perceber algumas características importantes 

na construção de um romance. (Habilidade específica: 

EF69LP47.)

• Solicitar aos alunos que confeccionem um fanzine 

utilizando as orientações sobre diagramação dadas 

por Mino e Alana no livro. Orientá-los a elaborar um 

fanzine sobre uma manifestação cultural da cidade 

deles que acham relevante, como desfiles, bloquinhos 
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de Carnaval, feiras livres, exposições, festivais etc. Eles 

podem produzir esse fanzine em grupos, indo até os 

eventos para tirar fotos e fazer entrevistas, ilustrar, 

fazer colagem, soltando a criatividade. Organizar uma 

exposição dos fanzines na sala de aula e pedir aos 

alunos que comentem a experiência de trabalharem em 

grupo e de criarem o próprio fanzine. Eles gostaram? 

Pretendem continuar? As manifestações culturais que 

registraram contribuem para o senso de identidade 

cultural da cidade? (Habilidades de referência: EF89LP35 

e EF69LP51.)

• Mino, o personagem principal de Os fanzineiros, deturpa 

uma informação em seu fanzine para tirar a atenção de si 

e parar de sofrer bullying. Embora seja possível entender 

seus motivos, verificar se os alunos perceberam na 

história a repercussão dos atos de Mino. Propor a eles uma 

roda de conversa para discutirem com relação ao livro: 

1) Qual foi a informação que Mino deturpou? 

2) De que maneira ele a deturpou? 

 3) Por que acham que poucas pessoas da cidade 

questionaram a informação? 

 4) Como a informação falsa afetou a cidade? E Mino e seus 

amigos? 

 Solicitar aos alunos uma pesquisa em grupo sobre a 

origem das fake news, para que percebam quão antiga 

é essa prática. Eles devem pesquisar na internet e 

fazer um apanhado de informações para discutir na sala 

de aula em dia combinado. Depois da apresentação, 

perguntar a eles se costumam checar as informações que 

compartilham nas redes sociais. Sugere-se ler para eles 

a história das três peneiras e perguntar como ela pode 

ajudá-los a decidir se compartilham ou não uma notícia, 

um texto, um post etc.

• Conversar com os alunos sobre variação linguística e 

uso de gírias, de abreviações e da linguagem informal 

nas mensagens enviadas pela internet e em conversas 

entre pessoas próximas, perguntando a eles: “Vocês 

acreditam que somente os adolescentes usam gírias Estátua de Sócrates, Grécia.

AS TRÊS PENEIRAS

Um homem procurou Sócrates e 
disse-lhe que precisava contar-lhe 

algo.
Sócrates perguntou:

— O que você vai me contar já passou 
pelas três peneiras?

— Três peneiras? — indagou o homem.
— Sim! A primeira peneira é a verdade. 
O que você quer me contar é um fato? 
Caso tenha ouvido falar, a coisa deve 

morrer aqui mesmo. Suponhamos 
que seja verdade. Deve, então, passar 

pela segunda peneira: a bondade. 
O que você vai contar é uma coisa 
boa? Ajuda a construir ou destruir 
o caminho, a fama do próximo? Se 
o que você quer contar é verdade 

e é coisa boa, deverá passar ainda 
pela terceira peneira: a necessidade. 

Convém contar? Resolve alguma 
coisa? Ajuda a comunidade?... Se 

passou pelas três peneiras, conte! 
Caso contrário, esqueça. Será uma 
fofoca a menos para envenenar o 
ambiente e fomentar a discórdia 

entre irmãos.

Recontada especialmente para este 
material.
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ou pessoas de outras faixas etárias também usam esse 

tipo de linguagem? Por quê?”, “Como nasce uma gíria?”, 

“Quais ambientes comportam a linguagem informal? Por 

quê?”. Pedir aos alunos que, em duplas, pesquisem com 

os pais, os avós e pessoas idosas gírias e termos que eles 

costumavam utilizar e hoje não são mais usados. Reservar 

um momento da aula para que os alunos compartilhem 

com a turma o resultado da pesquisa. (Habilidade de 

referência: EF69LP55.)
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PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Teatro e educação

O texto teatral tem uma particularidade: é considerado 

literatura quando impresso em livro, mas foi escrito com a 

intenção de ser levado aos palcos. Os fanzineiros não aborda 

o gênero teatro, é verdade, mas é sugerido, como uma ideia 

derivada do livro, o trabalho com uma peça que retrata o tema 

do bullying, para tratar esse tema presente tanto no livro 

quanto na sociedade.

Da perspectiva literária, somente interessa o texto da 

peça, não a ação que se concretiza no palco, como ressalta 

Massaud Moisés, em seu Dicionário de termos literários. A 

BNCC abre espaço tanto para o estudo do texto teatral e de 

suas características como gênero quanto para atividades que 

envolvem a atuação. Quando os alunos entendem a estrutura 

textual, têm mais facilidade nos ensaios e na atuação.

No texto a seguir, Maria Eunice de Oliveira e Tania 

Stoltz falam sobre a importância do teatro na educação, da 

perspectiva de Vygotsky:

 

A palavra teatro, em sua origem grega theatron, significa 

o lugar de onde se vê e, para Aristóteles, o teatro permitia 

conhecer, e conhecer além da superfície. Para o pensador 

grego, o teatro tinha a qualidade de ensinar às pessoas a 

enxergarem além do discurso, além das aparências, a ver o 

que estava encoberto, nas profundezas (GUENON, 2004). 

Tal conhecimento, entretanto, não ocorre de um momento 

para o outro. É uma construção lenta e é importante começar 

ainda na infância o aprendizado de ver além das aparências. 

Vygotsky parece concordar com Aristóteles, quando diz:

 

De igual maneira é possível e exequível o pós-efeito 

cognitivo da arte. Uma obra de arte vivenciada pode 

efetivamente ampliar a nossa concepção de algum campo 
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de fenômenos, levar-nos a ver esse campo com novos 

olhos, a generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente 

dispersos. É que, como qualquer vivência intensa, a 

vivência estética cria uma atitude muito sensível para 

os atos posteriores e, evidentemente, nunca passa 

sem deixar vestígios para o nosso comportamento 

(VYGOTSKY, 2004, p. 342).

Segundo Vygotsky (1932), o ator não precisa 

experimentar determinadas situações para poder sentir 

uma emoção e reproduzi-la no teatro. As emoções são 

construídas socialmente e estão dispersas por todas as 

situações e lugares percebidos via sentidos do sujeito, que 

é ator na sociedade em que vive e ator no palco. O sujeito 

compreende o significado das emoções e quando e como ele 

as “utiliza” ou as sente. Assim, o ator percebe e constrói seus 

esquemas de comportamento de acordo com as situações 

e experiências vividas por outros e os transporta para sua 

atuação no palco.

A interação social na atividade teatral acontece em 

diversas dimensões. Há a interação entre ator e escritor 

do texto através do próprio texto, entre atores, diretor, 

técnicos e outras pessoas envolvidas na montagem de 

uma peça, entre os atores durante a representação, enfim, 

entre sujeitos com diferentes papéis. Uma, contudo, é muito 

peculiar: há uma espécie de diálogo entre ator e plateia, 

por meio do qual o ator aprende a conduzir os gestos, as 

palavras, o olhar. A reação da plateia, para onde ela olha, 

se boceja ou dorme, se ri nas horas “certas” ou “erradas”, 

configura para quem está no palco uma resposta às suas 

ideias e conceitos sobre o ser humano, sobre seu caráter, 

fragilidades, sua força. Diferentemente da televisão, na 

qual a distância entre o ator e a plateia é maior e este não 

pode, imediatamente, perceber, sentir, ver a reação de quem 

o assiste. No teatro há um aprendizado de uma linguagem 

própria desta arte, que expressa o sentimento de quem 

assiste, seja via calor do aplauso ou pela emoção que parece 

se concretizar e emanar da plateia ao palco, e vice-versa.
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Na escola, o teatro pode oferecer um amplo espectro 

de situações e oportunidades de aprendizagem e 

conhecimento. Uma característica importante é o uso que 

faz da linguagem. No teatro a palavra é, de certa forma, 

manipulada em relação ao sentido e associada a imagens. 

Mas a palavra, sozinha, pode suscitar inúmeras imagens na 

mente de quem as ouve enquanto que uma imagem, ainda 

que suscite muitas interpretações, por si, é fechada. O ensino 

das artes visuais tem, como um de seus objetivos, desvelar 

a informação contida na imagem. No teatro, desvela-se a 

informação da voz, do corpo, do gesto, da ação, da emoção do 

ator. É necessário que tanto o ator como o público aprendam 

a organizar logicamente todas essas informações para 

compreenderem o significado do espetáculo teatral e para se 

comunicarem entre si. Essas informações, antes de chegarem 

ao palco, estão presentes na sociedade, são construídas 

nela e nas relações que nela se estabelecem. Há, então, um 

processo até certo ponto intuitivo pelo qual ator e plateia 

aprendem um com o outro sobre a realidade que os cerca.

Vygotsky (2004) nos diz que a experiência pessoal do 

educando é a base do processo pedagógico, que “a educação 

se faz através da própria experiência do aluno, a qual é 

inteiramente determinada pelo meio, e nesse processo o 

papel do mestre consiste em organizar e regular o meio” 

(p. 67). O professor precisa organizar atividades que 

permitam a experiência direta dos alunos com os objetos do 

conhecimento e ao mesmo tempo os estimulem a aprender.

O teatro é uma atividade coletiva, que implica respeito 

às regras, respeito ao outro, trocas de pontos de vista, 

decisões conjuntas, divisão de tarefas. A atividade 

teatral age, portanto, na ZDP [zona de desenvolvimento 

proximal], em situação de interação e cooperação entre 

a criança e seus colegas com a supervisão do professor 

e cria, por outro lado, novas ZDPs. Japiassu (1998), 

segundo sua pesquisa com atividades teatrais na escola 

pública, afirma:
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As implicações escolares-educacionais e pedagógicas 

do paradigma histórico-cultural do desenvolvimento 

humano, nas quais se insere a proposta de ensino do 

Teatro apresentada com o presente trabalho, assinalam 

a importância do que se pode fazer com ajuda de outros 

mais capazes e experientes e o que se faz sozinho, 

entregue à resolução solitária de problemas, ou ao 

isolamento cultural em determinado grupo social. A 

qualidade das interações intersubjetivas, culturalmente 

mediadas, interferem decisivamente no processo de 

constituição dos sujeitos (JAPIASSU, 1998, p. 9).

 
OLIVEIRA, M. E. de; STOLTZ, T. Teatro na escola: considerações a 

partir de Vygotsky. Educar, Curitiba, n. 36, 2010. Editora UFPR. p. 
86-88. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n36/a07n36.

pdf>. Acesso em: 5 jun. 2018. (grifos nossos)

Atividades 

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: “(EF69AR26) Explorar diferentes 

elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários”, “(EF69AR27) 

Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos 

para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo”, “(EF69AR28) Investigar e experimentar 

diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios 

do trabalho artístico coletivo e colaborativo” e “(EF69AR29) 

Experimentar a gestualidade e as construções corporais e 

vocais de maneira imaginativa na improvisação teatral e no 

jogo cênico”.

• Os fanzineiros trata a questão do bullying e de como ele 

afeta a vida dos adolescentes. Na tradição literária, há 

diversos textos que abordam essa temática e pode ser 

uma boa oportunidade para apresentá-los à turma. Um 

deles é Cyrano de Bergerac, peça de teatro escrita por 

Edmond Rostand. A temática abordada no texto pode 

colaborar na discussão sobre a aceitação da aparência 

física e ser usada para falar sobre bullying. Existem 

Arte

Fotografia de Edmond Rostand, 
autografada pelo autor.
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adaptações dessa peça para texto em prosa, HQ, mangá, 

cinema etc. O filme francês de 1990 também pode ser 

uma boa fonte. Dirigido por Jean-Paul Rappeneau, ele 

foi indicado ao Oscar, e Gérard Depardieu ganhou o 

prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Verificar 

a possibilidade de fazer a encenação dessa peça para 

a escola, como uma iniciativa para combater o bullying, 

além de ser uma ótima oportunidade para os alunos 

se engajarem na produção de uma peça, colocando 

em prática o protagonismo juvenil, e desenvolvendo o 

trabalho em equipe e a socialização. Esse projeto pode 

ser desenvolvido durante um semestre e envolver mais 

de uma turma. (Habilidade de referência: EF69LP52.)

A atividade a seguir propicia o desenvolvimento das 

seguintes habilidades: “(EF08GE01) Descrever as rotas de 

dispersão da população humana pelo planeta e os principais 

fluxos migratórios em diferentes períodos da história, 

discutindo os fatores históricos e condicionantes físico- 

-naturais associados à distribuição da população humana 

pelos continentes” e “(EF08GE02) Relacionar fatos e 

situações representativas da história das famílias do 

Município em que se localiza a escola, considerando a 

diversidade e os fluxos migratórios da população mundial”.

• A narrativa do livro se passa em uma cidade de 

descendentes italianos e o narrador nos conta uma 

história divertida para falar de como o fundador foi 

parar lá. O Brasil recebeu muitos imigrantes italianos 

em meados do século XIX e início do século XX. 

Um dos motivos foi o processo de unificação pelo 

qual a Itália passou, que não foi pacífico, e também 

a industrialização, que não oferecia emprego para 

todos. Assim, muitos vieram tentar a sorte no Brasil 

e em outros países da América Latina, que tem um 

dos maiores números de descendentes de italianos 

(fora da Itália, claro). Pedir aos alunos que façam uma 

pesquisa em grupo; eles devem decidir em quantos 

grupos se organizar, e como e quando apresentarão 

Geografia
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as informações encontradas. Utilizar as seguintes 

questões para orientá-los na pesquisa: 

 1) De quais países o Brasil recebeu mais imigrantes no 

século XIX e no século XX? Pedir a eles que façam uma 

lista de cinco grupos imigratórios para cada século. Entre 

eles estão os italianos, do qual o personagem principal do 

livro é descendente? Destacar esse grupo no mapa.

 2) E no município em que moram? Quais são os principais 

grupos étnicos que formaram a população?

 3) Pedir a eles que em um mapa, para cada século do item 

1, tracem as rotas, com base em pesquisas, para os grupos 

de imigrantes dos cinco países de cada lista. Caso queiram, 

podem fazer uma apresentação em PowerPoint ou um 

vídeo em vez do mapa.

 4) Há coincidência entre os grupos étnicos do município 

e os listados na pesquisa? Pedir que façam esse 

levantamento para mostrar à turma.

 5) Quais acontecimentos históricos estavam ocorrendo 

nesses países e no mundo que podem ter influenciado o 

movimento migratório? É importante orientá-los a montar 

uma linha do tempo.

No dia combinado entre os alunos, orientá-los na apre-

sentação dos resultados e pedir a eles que compartilhem 

histórias de seus familiares, caso conheçam e se sintam à 

vontade. 

Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e abordagens 

multidisciplinares e transdisciplinares. 

O projeto Das páginas do livro para o palco propõe a 

transformação do livro (ou parte dele) em uma peça de teatro 

encenada pelos alunos para ser apresentada à comunidade 

escolar e aos pais ou responsáveis. (Habilidade de referência: 

EF69LP50.)

1 Apresentar aos alunos as funções que eles devem exercer 

para colocar o projeto em prática: roteiristas, diretores, 

Língua Portuguesa
Arte
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assistentes de direção, figurinistas, cenógrafos, atores, 

figurantes e auxiliares de palco. Escrever as ocupações na 

lousa, explicar cada uma e deixá-los escolher a que acham 

que tem mais afinidade com eles. Ressaltar que todas as 

funções são de extrema importância para que a peça seja 

realizada e que não existe uma mais importante que a outra.

2 Criação do roteiro: com a turma, selecionar trechos do livro 

(por exemplo, os primeiros capítulos em que Mino e Alana 

conversam sobre a criação de um fanzine) e transformar 

(com a ajuda dos alunos roteiristas) os trechos escolhidos 

em falas. Apresentar para os alunos exemplos de textos 

no formato de peça de teatro para eles relembrarem as 

diferenças. Os roteiristas devem fazer um rascunho e 

apresentá-lo à turma, para aprovação e ajustes. Esse 

rascunho ajuda a prever quantos atores principais e 

figurantes serão necessários para a encenação da peça.

3 Leitura dramática do roteiro: orientar o elenco a fazer a 

leitura (em voz alta) do texto e a ouvir as orientações/

sugestões dos alunos diretores a respeito da entonação 

de voz e da intenção/projeção da fala. Cada ator deve ler o 

texto, pelo menos, uma vez.

4 Ensaios:

• Para os ensaios, os atores precisam decorar os textos; 

eles podem fazer isso em casa, sozinhos, ou na escola, 

em grupos. No teatro há uma função chamada de ponto: 

alguém lê as falas dos personagens caso algum ator as 

esqueça durante os ensaios. Com os diretores, selecionar 

alguns alunos para exercer esse papel nos ensaios.

• Os diretores podem analisar e debater com os atores o 

comportamento psicológico de cada personagem: quais 

são seus sonhos, seus medos; como é a relação com os 

familiares e colegas da escola etc.

• Os atores devem respeitar a pontuação e as rubricas do 

texto.

• A entonação é de extrema importância; é preciso ficar 

atento para não deixá-la cair no final das frases/falas.
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5 Criação de cenários, figurinos e da sonoplastia: fazer a 

mediação da atividade deixando que os alunos usem a 

criatividade. É importante incentivá-los a fazer rascunhos 

dos cenários e a usar materiais recicláveis em sua confecção.

6 Criação dos convites: coletivamente. Os alunos podem 

elaborar o convite de três formas: manualmente, impresso 

ou digitalizado e enviado por e-mail.

7 Apresentação:

• No dia da apresentação, ressaltar o papel importante dos 

auxiliares de palco, que devem ajudar na montagem do 

cenário e dar suporte aos atores caso seja necessário. 

Eles podem também receber os convidados e auxiliá-los 

a encontrar os lugares.

• Selecionar um ou mais alunos para ser o mestre de 

cerimônias, que terá a função de recepcionar o público e 

apresentar rapidamente a história da peça (como nasceu 

a ideia, como foram os ensaios, como todos se sentem 

por estar ali naquele dia etc.).

8 Depois da apresentação, escolher um dia para os alunos 

compartilharem as impressões sobre a realização da peça, 

ressaltando os pontos positivos e mostrando como os 

problemas que surgiram foram solucionados.

Esse projeto trabalha as seguintes competências:

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. (Geral)

• Envolver-se em práticas de leitura literária que 

possibilitem o desenvolvimento do senso estético para 

fruição, valorizando a literatura e outras manifestações 

artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 

potencial transformador e humanizador da experiência 

com a literatura. (Específica de Língua Portuguesa)

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes. (Específica de Arte)
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