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A edição de e-zine como recurso para compreensão de tipologia textual: 

utilização da aprendizagem baseada em projetos no ensino de leitura e 

escrita para estudantes de graduação da PUC-Campinas1 

João Paulo Hergesel2 

 
RESUMO: Tipologia textual é um dos objetos do conhecimento para o ensino da 
comunicação. Aqui, objetiva-se registrar uma proposta de atividade para reconhecimento de 
tipos de texto, a partir da edição de e-zine. A metodologia utilizada foi a da aprendizagem 
baseada em projetos (ABPj). O corpo teórico reuniu autores como Guimarães (2013), Barbosa 
(2020), Brender (2014) e Moran (2018). Os resultados apontaram que a estratégia mostrou-se 
útil para que se atingissem as competências desejadas. 
 

INTRODUÇÃO 

O ensino da comunicação escrita, no ensino superior, é fundamental, já nos anos iniciais de 

qualquer curso de graduação, tendo em vista que o discente dependerá da leitura e produção 

de textos para praticamente todas as disciplinas e/ou componentes curriculares. No caso da 

PUC-Campinas, o regulamento institucional prevê que essa disciplina seja ministrada em, 

pelo menos, todos os cursos voltados às Ciências Humanas. 

Para motivar os alunos a serem agentes do próprio aprendizado, pensou-se em uma 

possibilidade para o uso de metodologias ativas nas aulas ministradas no 1º semestre de 2021. 

Este trabalho tem como objetivo registrar uma proposta de atividade acadêmico-pedagógica 

que se utilizou da edição de e-zines como estratégia metodológica para que se atingissem as 

competências de leitura e reconhecimento de tipos de textos da esfera do cotidiano. 
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Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Os fanzines, termo resultado da aglutinação das palavras “fanatic” (fã, fanático) e 

“magazines” (revistas), são: 

[...] publicações de fãs ou aficionados por algum tema artístico que se 
dirigem a outros fãs que tenham o mesmo interesse. São publicações 
amadoras, sem fins lucrativos, feitas geralmente de forma artesanal, em 
pequenas tiragens, que visam à liberdade de expressão de seus produtores, à 
troca de informações com o grupo, ao exercício artístico, à crítica e à 
divulgação da obra de novos autores (MAGALHÃES, 2013, p. 54). 

 

Várias são as formas clássicas de fazer fanzines: com o uso de folhas sulfites, máquinas de 

escrever, recortes e colagens de fotografias e informações extraídas de jornais e catálogos, 

xerocópia como forma de distribuição, entre outros modos mais artesanais de constituição 

desse produto que orbita entre o folheto e a revista. Com o avanço e a popularização das 

mídias digitais, surgiram os eletronic fanzines, também chamados e-zines: “Nesse formato, 

mantêm-se as características de uma revista, entretanto a sua distribuição é feita por e-mail ou 

por postagem em um site” (BARBOSA, 2020, p. 285). 

O trabalho de Barbosa (2020) é valioso ao apresentar a experiência prática com o uso de 

fanzines como recurso pedagógico nos anos iniciais Ensino Fundamental, não somente por 

oferecer um resgate bibliográfico sobre esse tipo de produto, nem só por discuti-lo enquanto 

gênero textual e constatar seu potencial híbrido de vozes discursivas, mas também por 

explorar as potencialidades autorais e expressivas dos alunos envolvidos. Inspirando-nos 

nesse projeto, transpomos a ideia para o Ensino Superior, priorizando o ensino a jovens e 

adultos, adotando o viés do e-zine e adaptando para o ensino remoto. 

A aprendizagem baseada em projetos, terminologia traduzida do inglês project based 

learning  ̧ é uma metodologia ativa de aprendizagem na qual os estudantes implicados “se 

envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que 

também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula” (MORAN, 2018, on-line). 

Considerada por diversos teóricos da área de ensino como uma das práticas mais eficazes da 

educação contemporânea, é por meio dela que “os alunos selecionam muitos aspectos de sua 

tarefa e são motivados por problemas do mundo real que podem, e em muitos casos irão, 

contribuir para sua comunidade” (BRENDER, 2014, p. 15). 
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O impacto socioeducacional da aprendizagem baseada em projetos está no fato de priorizar “a 

construção colaborativa de conhecimentos, a autonomia do aluno e o processo investigativo 

de questões complexas, de forma interdisciplinar e em rede” (NECKEL, 2020, p. 34). Além 

disso, a respectiva metodologia permite o desenvolvimento autônomo dos estudantes, sendo 

eles orientados pelo professor, uma vez que “eles estão nas redes o tempo todo, pesquisam e 

fazem escolhas, apesar de algumas vezes não conseguirem fazer a curadoria dos conteúdos 

pesquisados” (LIMA, 2019, p. 172). 

Muito se confunde a aprendizagem baseada em projetos com a aprendizagem baseada em 

problemas, sobretudo por ambas serem comumente representadas pela sigla ABP (ou PBL, 

em inglês). Nesse sentido, parece-nos importante ressaltar que, “na aprendizagem baseada em 

projetos, o resultado está no produto ou no artefato e ele exige maior participação dos alunos, 

envolvendo-os ao longo de todo o processo de construção do conhecimento” (PESSI, 2019, p. 

126); enquanto isso, “na aprendizagem baseada em problemas, o foco está na busca pela 

solução do problema” (PESSI, 2019, p. 126). 

Ao nos questionarmos sobre a utilização dessa metodologia para o ensino de leitura e escrita 

em língua portuguesa, tornou-se fundamental refletir acerca das habilidades que ela é capaz 

de despertar e dos atributos que ela engloba. Constatamos, portanto, que, de acordo com 

Moran (2018, on-line), a aprendizagem baseada em projetos apresenta diversas motivações 

aos estudantes, as quais podem ser enumeradas da seguinte forma: 

• Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos. 

• Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma disciplina. 

• Destacam questões provocativas. 

• Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, incluindo 
tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto. 

• Especificam produtos que resolvem problemas. 

• Incluem múltiplos produtos que permitem feedback. 

• Utilizam avaliações baseadas em desempenho. 

Estimulam alguma forma de cooperação. 

(MORAN, 2018, on-line) 
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Considerando esses aspectos, entendemos que, no âmbito da leitura e da escrita, a 

aprendizagem baseada em projetos pode ser capaz de: resgatar o conhecimento prévio acerca 

de recursos linguísticos e textuais; ativar a percepção acerca de textos com os quais se lida no 

dia a dia, dentro e fora da universidade; possibilitar a imersão em temas interdisciplinares, a 

partir dos elementos da linguagem; desenvolver a aptidão para lidar com aplicativos e 

softwares inerentes à tecnologia contemporânea e indispensável para o acesso, a apreciação, a 

produção e a edição de textos; incentivar o compartilhamento de saberes, a comunicação e a 

cooperatividade entre os pares; e permitir uma autoavaliação acerca do processo percorrido 

para que se atinjam os objetivos. 

Outro ponto de indagação, ainda no processo de planejamento da disciplina, foi a respeito das 

atividades que pode, ser desempenhadas no ensino de leitura e escrita, considerando a referida 

metodologia. Por isso, recorremos novamente aos raciocínios de Moran (2018, on-line), para 

quem a aprendizagem baseada em projetos é composta por alguns modelos de atividade, 

como: 

• Exercício-projeto, quando o projeto é aplicado no âmbito de uma única 
disciplina. 

• Componente-projeto, quando o projeto é desenvolvido de modo 
independente das disciplinas, apresentando-se como uma atividade 
acadêmica não articulada com nenhuma disciplina específica. 

• Abordagem-projeto, quando o projeto se apresenta como uma atividade 
interdisciplinar, ou seja, como elo entre duas ou mais disciplinas. 

• Currículo-projeto, quando não mais é possível identificar uma estrutura 
formada por disciplinas, pois todas elas se dissolvem e seus conteúdos 
passam a estar a serviço do projeto, e vice-versa. 

(MORAN, 2018, on-line) 

 

O ensino de leitura e escrita, embora seja um segmento dos estudos de Língua Portuguesa, 

sobretudo nos aspectos da Linguística Textual, tem um viés interdisciplinar, em consequência 

de todas as formas de comunicação serem mediadas pela linguagem. Considerando esse 

contexto, por mais que a aprendizagem baseada em projetos, quando aplicada em uma única 

disciplina seja nomeada de exercício-projeto, é viável que se considere a interdisciplinaridade 
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inata da linguagem e se proponha uma abordagem-projeto ou, até mesmo, um currículo-

projeto. 

Outro questionamento, gerado ainda no processo de planejamento do semestre acadêmico, 

esteve relacionado aos tipos de projeto que poderiam ser criados no período letivo da 

disciplina. Com base nisso, vimos que, conforme Moran (2018, on-line), a aprendizagem 

baseada em projetos desenvolve atividades que podem ser classificadas como: 

• Projeto construtivo: quando a finalidade é construir algo novo, criativo, no 
processo e/ou no resultado. 

• Projeto investigativo: quando o foco é pesquisar uma questão ou situação, 
utilizando técnicas de pesquisa científica. 

Projeto explicativo: quando procura responder a questões do tipo: “Como 
funciona? Para que serve? Como foi construído?” [...] 

(MORAN, 2018, on-line) 

 

Os projetos pensados para o ensino de leitura e escrita podem, de modo geral, envolver tanto 

questões criativas, quanto científicas, quanto instrutivas, tendo em vista as amplas abordagens 

possibilitadas pela linguagem. Para um melhor aproveitamento do potencial artístico e 

inovador dos estudantes envolvidos, optamos pela elaboração de um projeto construtivo, que 

interagisse, pelo menos, com três campos envolvidos: leitura, intelecção e interpretação de 

textos. 

 

METODOLOGIA 

Para que fosse possível transmitir aos alunos as propostas de projeto para a disciplina, 

estabeleceu-se o seguinte roteiro: primeiramente, uma contextualização do conceito e dos 

objetivos da aprendizagem (o que é e para que servirá, considerando seu âmbito de formação); 

em seguida, a delimitação do problema (qual é o tema ou a indagação que norteará o 

desenvolvimento do projeto); na sequência, o tutorial para que se a ideia de concretize (como 

fazer, que referências consultar, quais os modos de apresentação, entre outras dúvidas que 

compreendam as etapas de desenvolvimento e entrega); por fim, a maneira de exposição e 
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compartilhamento dos resultados alcançados (onde os resultados ficarão disponíveis e como 

poderão ser acessados pelos demais estudantes e pela comunidade externa). 

Já para a tematização do projeto, foi necessário considerar o conteúdo programático proposto 

para o componente curricular – em especial o item de tipologia textual – e as condições 

históricas do período pandêmico, que acarretou a exigência do ensino remoto, com atividades 

prioritariamente on-line. 

Nesse sentido, enviesamos por projetos individuais (mas não necessariamente individualistas, 

haja vista a possibilidade de compartilhamento de ideias e troca de conhecimentos por 

mensagens instantâneas, em forma de áudio, vídeo ou texto) e preferencialmente com impacto 

social, educacional e tecnológico. Para que fosse possível aperfeiçoar o conhecimento, 

adotou-se uma abordagem híbrida: videoaulas síncronas e atividades assíncronas. 

As aulas expositivas e dialogadas versaram sobre cinco tipos textuais: descrição; narração; 

dissertação (nas modalidades expositiva e argumentativa); injunção; e prescrição. Com o 

objetivo de desenvolver a percepção acerca dos diferentes tipos de texto, de compreender a 

relação dos textos com a sociedade contemporânea e de praticar a pesquisa e coleta de textos, 

considerando suas funções, propôs-se a elaboração de e-zines. 

 

RESULTADOS 

Um modelo para guiar o projeto proposto para a disciplina é o iFanzine, um “projeto de 

extensão do Instituto Federal Fluminense que divulga a cultura do fanzine e sua aplicabilidade 

no ensino-aprendizagem [...] promovendo a autoralidade, produção e difusão de saberes” 

(iFANZINE, 2013, on-line). 

A ideia, portanto, foi que cada aluno fosse o editor de um e-zine de 8 páginas, contando a 

capa e a contracapa, que reúna textos descritivos, narrativos, dissertativos, injuntivos e 

prescritivos, combinando as modalidades verbal e não verbal. Para isso, cada aluno ficou livre 

para escolher o tema que considerasse pertinente para sua área de atuação (em nossos 

exemplos, utilizaremos a temática “literatura para jovens adultos”). Embora não se desejasse 

limitar a criatividade e a autonomia na elaboração desse conteúdo, registrou-se um tutorial 

para sua elaboração, replicado a seguir: 
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1) CAPA (predomínio de texto não verbal) – Insira uma imagem (ilustração ou fotografia) 

que pode ser autoral ou extraída de algum banco de imagens, como Pixabay ou Freepik3. É 

importante que, no caso de texto de terceiros, a autoria fique evidenciada. Também 

recomendamos que seja criado um título e esteja visível a data de criação do material, 

conforme demonstra a figura 1. 

 

Figura 1: Exemplo de capa para o e-zine, com título, lead, data de criação, imagem e identificação da autoria da 

imagem. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2) TEXTO DISSERTATIVO-EXPOSITIVO – Procure algum texto que exponha o tema do 

seu e-zine e copie-o na íntegra ou alguma parte dele desde que não perca a coerência. Indique 

a fonte em algum espaço da página. No nosso caso, optamos pela matéria de uma revista 

portuguesa de literatura, a Revista Estante4, conforme demonstra a figura 2. 

                                                 
3 Disponíveis em: https://pixabay.com/pt/ e https://br.freepik.com/. Acesso em: 01 jan. 2021. 
4 Disponível em: https://tinyurl.com/yc2bgq4t. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://pixabay.com/pt/
https://br.freepik.com/
https://tinyurl.com/yc2bgq4t
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Figura 2: Exemplo de texto dissertativo-expositivo adaptado e formatado para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3) TEXTO DESCRITIVO – Pesquise por algum material que apresente características ou 

descreva (enumerando itens, propondo qualidades e defeitos ou mesmo listando ações) o tema 

do seu e-zine. Ainda que não seja necessário criar um texto acadêmico, nas normas vigentes 

da ABNT, lembre-se sempre de indicar o link da fonte. No nosso caso, optamos por um trecho 

da Wikipédia5, conforme demonstra a figura 03. 

 

Figura 3: Exemplo de texto descritivo adaptado e formatado para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
5 Disponível em: https://tinyurl.com/yd547jkw. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://tinyurl.com/yd547jkw
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4) TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO – Busque por alguma crítica, comentário 

bem fundamentado ou outro tipo de opinião que apresente argumentos sobre o tema escolhido 

para seu e-zine, indicando o acesso para o conteúdo original. No nosso caso, recortamos um 

trecho de uma opinião de Bárbara Prince, autora do Blog Sem Serifa6, conforme demonstra a 

figura 4. 

 

Figura 4: Exemplo de texto dissertativo-argumentativo adaptado e formatado para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 
6 Disponível em: https://tinyurl.com/ydc2ybsy. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://tinyurl.com/ydc2ybsy
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5) TEXTO INJUNTIVO – Localize algum documento, de caráter instrucional, para 

complementar seu e-zine. Reforçamos a obrigatoriedade da inclusão da fonte. No nosso caso, 

utilizamos uma postagem do Clube de Autores7, que ensina a escrever literatura para jovens 

adultos, numa forma de pequeno manual de instruções para escritores, conforme demonstra a 

figura 5. 

 

Figura 5: Exemplo de texto injuntivo adaptado e formatado para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

                                                 
7 Disponível em: https://tinyurl.com/yb3q56zv. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://tinyurl.com/yb3q56zv
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6) TEXTO NARRATIVO – Pesquise e traga para o e-zine algum exemplo de narrativa (um 

microconto ou um trecho de conto ou de crônica) que dialogue com o tema principal do 

produto, disponibilizando o endereço da fonte. No nosso caso, escolhemos dois minicontos, 

de autorias distintas, replicados por uma revista brasileira de literatura, a Revista Bula8, 

conforme demonstra a figura 6. 

 

Figura 6: Exemplo de textos narrativos recolhidos e formatados para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

                                                 
8 Disponível em: https://tinyurl.com/ycjb5g5x. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://tinyurl.com/ycjb5g5x
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7) TEXTO PRESCRITIVO – Encontre algum documento oficial (lei, decreto, contrato, edital, 

entre outros) que tenha relação com a temática do seu e-zine, informando o local de onde foi 

extraído. No nosso caso, mencionamos o regulamento de um concurso literário promovido 

pela Companhia Editora de Pernambuco (CEPE)9, conforme demonstra a figura 07. 

 

Figura 7: Exemplo de texto prescritivo adaptado e formatado para o e-zine.

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  
                                                 
9 Disponível em: https://tinyurl.com/ydcso5pp. Acesso em: 01 jan. 2021. 

https://tinyurl.com/ydcso5pp
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8) CONTRACAPA – Para finalizar seu e-zine, escolha uma imagem de fechamento, podendo 

ser a reprodução da ilustração da capa, uma nova figura ou, ainda, um efeito especial. Inclua 

seu nome, o nome da disciplina e o nome da universidade. No nosso caso, optamos pela 

textura em tons de cinza, cor predominante na capa, inserindo a autoria da edição, conforme 

demonstra a figura 08. 

 

Figura 8: Exemplo de contracapa para o e-zine, com o nome do autor da edição, o nome da disciplina e o nome 

da universidade, com fundo texturizado em tons de cinza. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora não se desejasse limitar a criatividade e a autonomia na elaboração desse conteúdo, 

os trabalhos apresentaram uma estrutura semelhante, guiada por um breve tutorial. Dos 

resultados obtidos, destacaram-se temáticas como: futebol, amor, gordofobia, depressão, 

musculação infantil, racismo, cultura do cancelamento, literatura de cordel... Os resultados 

prévios apontaram uma diversidade de temas pertinentes para o cotidiano e para o campo de 

estudo escolhido de cada discente, além de uma totalidade de tarefas realizadas de modo 
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suficiente, demonstrando que tal metodologia ativa mostra-se útil para que se atingissem as 

competências previstas. 
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