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Faça você mesmo: relações entre a produção de fanzines e prática de design
gráfico
Do it yourself: connections between fanzines and graphic design
Rayza Mucunã Paiva

design gráfico, fanzine, imprensa alternativa
Este artigo busca correspondências entre a manufatura de fanzines e a prática de design gráfico ao
investigar os processos de construção de identidades gráficas híbridas e não convencionais. Partindo da
segunda edição do Foi à Feira - fanzine produzido pelo coletivo cultural homônimo residente em Vitória,
compreende o planejamento e a execução das diversas etapas do processo de produção do impresso.

graphic design, fanzine, alternative press
This paper aims to seek for correspondences between the making of fanzines and the construction of
hybrid and unconventional graphical identities. Starting from the second edition of Foi à Feira – fanzine
made by the Foi à Feira cultural collective from Vitoria – it was possible to understand the planning and
execution of the many stages of the titles’ production process.

1 O que é Fanzine?
Cunhado a partir da contração das palavras fanatic e magazine, o termo fanzine foi criado por
Russ Chauvener em 1941, cerca de uma década após o nascimento desse tipo de impresso
nos Estados Unidos. Como o termo indica, os primeiros fanzines eram redigidos, produzidos e
publicados pelos próprios autores de forma artesanal, com temática ligada à ficção científica
(Magalhães, 2003).
O termo foi rapidamente absorvido e passou a ser largamente utilizado para denominar
impressos amadores, reproduzidos por xerox a partir de uma matriz composta artesanalmente,
de forma geral (Magalhães, 2003).
A principal característica a ser observada para se classificar determinada iniciativa como
fanzine é o caráter amador da publicação, no sentido de exercer uma atividade pelo gosto da
prática envolvida, sem o retorno esperado de uma atividade profissional. São produtos
culturais, que veiculam conteúdos extremamente variados, sem filiações comerciais ou
religiosas, de forma autoral e independente (Guimarães, 2000:12).
O caráter artesanal deste tipo de impresso, produzido e publicado de acordo com os meios
disponíveis, assim como seu conteúdo, extremamente autoral e pessoal, faz com que os
fanzines sejam retratos e relatos de diversas realidades, tanto históricas quando sociais e
culturais. As soluções encontradas para a realização desta prática são uma rica fonte de
análise e remetem à utilização vernacular criativa de recursos gráficos.
Características gráficas
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Adentrando um pouco mais no comportamento gráfico dos fanzines, percebe-se alguns
consensos entre autores e editores que possibilitam reunir um conjunto de características
gráficas básicas encontradas neste tipo de impresso.
Editorial

O editorial é a página de expressão máxima do editor do fanzine, geralmente contém um alto
nível de experimentação e textos muitas vezes longos. Essa combinação tende a pender para
um dos lados: ou se prioriza a legibilidade do texto, ou o tratamento gráfico e as imagens
utilizadas. Nesse caso, os princípios básicos de design são confrontados com a regra máxima
de se fazer fanzine, que é, basicamente, questionar regras. É interessante perceber que,
embora o resultado desta equação seja único em cada fanzine, o estilo apresentado no
editorial costuma se repetir no miolo das publicações, caracterizando a página de editorial
como uma síntese visual do impresso em questão.
Figura 1: páginas de editorial dos fanzines Punk (1985), Bongolê Bongoró (2006) e Junkmail 4 (2000), respectivamente
(usadas com autorização do site 365 fanzines 1).

Colagens

A intervenção em imagens retiradas de outros impressos se caracterizou como uma linguagem
própria dos fanzines. Não existe uma preocupação em relação a agregar obras feitas por
outrem, numa apropriação constante.
A colagem é um dos pontos de encontro entre o design gráfico e os fanzines. A ligação se
deu através do movimento Punk, responsável por agregar à estética do design produzido a
partir de meados dos anos 70 aquilo antes considerado “feio”: o “ruído gráfico”, a “sujeira” e o
“não-design” (Kopp, 2002). A conexão entre a estética punk e o visual dos fanzines é
extremamente clara ao se analisar produções gráficas relevantes do período em questão. Além
disso, há uma óbvia coerência temática entre os dois universos, que envolvem várias temáticas
em comum, tais como quadrinhos, música underground e outros “tipos de manifestação lowculture” (Farias, 2001: 27).

1

Disponível em http://365fanzines.blogspot.com.br/, acesso em fevereiro de 2013.
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Figura 2: páginas de Dalí (sem data), Meninas Viciadas (2000) e Paranoia e Calaboca (2011), respectivamente (usadas
com autorização do site 365 fanzines).

Tipografia manuscrita

Como o fazer manual está intimamente associado à produção de fanzines, encontra-se com
frequência o uso da caligrafia na composição dos textos e elementos visuais. Segundo
Albernaz e Peltier, “a incorporação do desenho como expressão tão forte quanto a tipografia
recuperam o status da letra manuscrita ou da caligrafia, perdido no mar de impessoalidade que
hoje impera nas comunicações” (Albernaz; Peltier, 1994: 13).
Figura 4: página do fanzine Atum (1994), capas dos zines Tetas (Buenos Aires, 2008) e Rocartê (2012),
respectivamente (usadas com autorização do site 365 fanzines).

2 O projeto Foi à Feira
O Foi à Feira é um coletivo cultural de Vitória, Espírito Santo, que nasceu das aspirações
inerentes a um grupo de universitários de produzir e publicar conteúdo autoral livre, fora das
amarras do meio comercial e das mídias de grande porte. Em 2010, o coletivo lançou a
primeira edição do fanzine Foi à Feira, um veículo de comunicação alternativa com abordagem
artística e cultural. Seu projeto editorial parte da premissa que cada edição tenha como tema
um objeto, que pauta, subjetivamente, as colaborações veiculadas.
A primeira edição teve como tema o fone de ouvido. Apesar da existência de um projeto
gráfico, o impresso final ficou abaixo das expectativas: o formato pequeno e comum (A5), a
quantidade reduzida de páginas e a falta de maiores experimentações em relação à forma e à
interação do objeto com o leitor não permitiram um posicionamento de diferenciação estética
do impresso, ou mesmo a formação de uma identidade através das páginas.
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Com isto em mente, decidiu-se realizar uma ampla reforma gráfica e editorial no projeto da
segunda edição. A partir de uma análise crítica dos pontos positivos e negativos da primeira
edição, foram traçados os parâmetros para o novo projeto.
O conteúdo
Por se tratar de um impresso colaborativo cujo principal objetivo é disseminar e difundir a
produção artística capixaba, o Foi à Feira abriu uma chamada pública para o recebimento de
trabalhos para a segunda edição, com duas únicas predefinições: o formato e o tema.
Através de um formulário online publicado no site do coletivo, os colaboradores enviaram
suas colaborações, que foram então tabeladas de forma a facilitar o planejamento das páginas.
Na tabela encontravam-se listados os dados mais significativos para o projeto: o autor e a
categoria da colaboração (texto, poesia, ilustração, pintura, fotografia, intervenção urbana etc),
a quantidade de páginas que a mesma ocupará no fanzine, o tipo de papel em que será
impressa e o formato da página (se será cortada, dobrada etc).
Figura 7: detalhe da tabela utilizada para organizar o conteúdo (imagem usada com a autorização do Coletivo Foi á
Feira).

O impresso
Com a definição dos parâmetros, vieram as decisões de formato e encadernação. Algumas
alternativas foram traçadas e testadas no intuito de definir qual seria o formato mais
interessante e que se comunicasse melhor com o objeto tema definido: o canivete.
Decidiu-se por utilizar um formato alongado (13 x 23 cm) encadernado com um pequeno
parafuso centralizado na margem superior, de forma que as páginas são abertas na diagonal,
como as ferramentas de um canivete. A impressão foi feita de forma caseira, numa impressora
a laser, o que permitiu a policromia das páginas, o uso de papéis e formatos diferenciados e
intervenções específicas em determinadas páginas (como colagens, carimbos, rasgos e
dobras) e proporcionou ao impresso um caráter amador e experimental que casa perfeitamente
com a proposta editorial.
A diagramação das páginas se deu de maneira livre, de acordo com as características
específicas de cada colaboração, assim como as escolhas de cada tipo de papel. Nesse caso,
o papel do designer assemelha-se ao de coautor, onde as decisões estéticas são realizadas
em comum acordo junto ao colaborador, resultando em um processo colaborativo. Esse
processo se deu de maneira mais clara nas produções textuais, mas também abrange as
colaborações artísticas com o tratamento das imagens e a impressão em papéis coloridos ou
texturizados.
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Figura 5: exemplo da utilização de papeis diferentes em colaborações do Foi à Feira 2 (imagem usada com a
autorização de Paiva).

Figura 6: exemplo da diagramação de conteúdo. À esquerda, a fotografia original enviada pelo colaborador Alex
Gouveia, à direita a página final do fanzine: tratamento de imagens, adequação do conteúdo e processo colaborativo
na inserção do fundo (fotografia usada com a autorização de Alex Gouveia).

Indexação do conteúdo
A indexação do conteúdo foi um dos maiores desafios no planejamento do impresso. O tipo de
impressão não permitia a utilização da frente e do verso das páginas, então determinou-se que
o crédito de cada autor seria inserido no canto inferior direito do verso de cada página através
de adesivos, de forma que caso a página seja destacada ou trocada de ordem (já que este tipo
de interação é esperada e incentivada) o crédito se mantenha constante. Tal aspecto também
impossibilita a numeração das páginas e o uso de um sumário tradicional. Ainda assim, existe a
necessidade de uma página de créditos onde se possa expor todos os envolvidos na edição,
assim como o contato dos colaboradores. Para que esta página não seja destacada e perdida,
decidiu-se por utilizar a base do impresso (a folha mais grossa de papel paraná que sustenta
as outras páginas), de forma que as informações foram impressas em uma folha que é
empastada ao suporte.
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Figura 8: à esquerda: detalhe dos créditos, com o fanzine aberto pelo verso tem-se um índice nominal de colaborações.
À direita: o impresso finalizado. Quando fechado, pode-se entrever a página do editorial, em azul (imagens usadas com
a autorização de Paiva).

3 Considerações finais
Magalhães (2005), entre outros autores, afirma que o que caracteriza determinado impresso
como fanzine, essencialmente, é a identidade que seu editor (ou seus editores) lhe imprime.
Assim sendo, seria lógico afirmar que um fanzine produzido por designers seria fruto de um
processo de design. Certamente não se trata do mesmo processo projetual de revistas ou livros
impressos em grande escala e que abrangem estratégias de marketing e identidade
corporativa, mas também um processo que utiliza o design como ferramenta de planejamento,
construção e atribuição de identidades e significados alheios à natureza intrínseca do que se
pretende produzir (Denis, 1998).
Com as facilidades de produção advindas das inovações tecnológicas recentes, o fanzine
tornou-se uma forma interessante e prática de produzir impressos experimentais que tragam
conteúdos geralmente inexistentes na grande mídia. Coletivos culturais com variadas formas
de expressão visual passaram a produzir fanzines no intuito de divulgar produções artísticas de
forma independente. Esta retomada da produção de fanzines, zines e impressos alternativos é
sensível e parece multiplicar-se ao redor do mundo, vide a profusão recente de novas editoras
alternativas, impressos e eventos dedicados ao tema.
A segunda edição do Foi à Feira se apresenta como um meio de comunicação alternativo
diferenciado e experimental, que reforça visualmente de forma empírica o diferencial
proporcionado pelo conhecimento do processo projetual de design na gestação de impressos,
mesmo quando amadores e independentes. Espera-se que o fanzine possa incentivar tal
prática em seus leitores, além de disseminar a produção cultural dos jovens e emergentes
artistas capixabas.
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