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esperançar é juntar-se com outros para fazer 

de outro modo...” (PAULO FREIRE) 



  

RESUMO 

 

A presente dissertação propõe uma reflexão sobre os temas: “fanzinagem”, “ensino de 

biologia” e “formação docente”. Objetivou analisar as contribuições da prática faneditora 

para as aulas de biologia da Educação Básica (EB) e para a formação de professores, 

no contexto do Pibid. De início, elaborou-se o Estado da Questão (EQ), que contemplou 

o Portal de Periódicos CAPES e os anais dos Encontros Nacionais da SBEnBio. A 

construção do EQ mostrou que a publicação neste campo de conhecimento ainda é 

singela se comparada às possibilidades do contexto educacional brasileiro. No tocante 

ao polo de ação, realizou-se diversas atividades, as mais significativas foram: a produção 

supervisionada de zines sobre Educação em Saúde nas aulas de biologia de um espaço 

escolar em Itapipoca-CE; e, a criação de um blog educacional, cujo objetivo é 

disponibilizar orientações para o uso pedagógico do fanzine no ensino de biologia. A 

pesquisa de campo teve como participantes, nomeadamente, sete estudantes de 

licenciatura em Biologia que atuavam na EEM Joaquim Magalhães, como bolsistas do 

Pibid. Tratou-se de uma investigação contornada pela abordagem qualitativa, com 

referencial teórico-metodológico na pesquisa-ação. Enquanto técnicas de coleta dos 

dados, foram utilizadas: a observação participante, o diário de campo e a entrevista 

semiestruturada, com o processo de análise dos dados sustentado em Bardin (1977). Os 

principais resultados alcançados por meio da investigação foram sintetizados a partir de 

dois aspectos centrais. Em primeiro plano, verificou-se que o fazer zínico conferiu ao 

ensino de biologia uma roupagem inovadora, lúdica, científica, autoral, artística e 

dinâmica. Em segundo lugar, constatou-se que o Pibid possibilitou uma aproximação com 

a metáfora do professor artista-reflexivo, já que se identificou aspectos característicos 

deste modelo profissional nas práticas escolares, a saber: trabalho colaborativo, 

interdisciplinaridade, articulação teoria-prática e reflexão sobre a prática. O fazer zínico 

possibilitou, portanto, o desenvolvimento profissional do professor artista-reflexivo e a 

implementação de um projeto inovador em ensino-aprendizagem de biologia. 

 

 Palavras-chave: Fanedição. Ensino de biologia. Práticas de ensino. Formação docente. 

Professor artista-reflexivo. 



  

ABSTRACT 

 

The present dissertation proposes a reflection on the themes: "fanzinagem", "teaching of 

biology" and "teacher training". The objective of this study was to analyze the contributions 

of the fanfiction practice to the basic education biology classes (EB) and to the teacher 

training in the context of the Pibid. Initially, the State of the Question (EQ) was elaborated, 

which included the Portal of CAPES Journals and the annals of SBEnBio National 

Meetings. The construction of the EQ showed that the publication in this field of knowledge 

is still simple compared to the possibilities of the Brazilian educational context. With regard 

to the action pole, several activities were carried out, the most significant being: the 

supervised production of zines on Health Education in the biology classes of a school 

space in Itapipoca-CE; and, the creation of an educational blog, whose objective is to 

provide guidelines for the pedagogical use of fanzine in biology teaching. The field 

research involved, among other participants, seven undergraduate students in Biology 

who worked at EEM Joaquim Magalhães, as Pibid fellows. It was an investigation based 

on the qualitative approach, with a theoretical-methodological reference in action 

research. Data collection techniques were used: participant observation, the field diary 

and the semi-structured interview, with the process of data analysis supported by Bardin 

(1977). The main results achieved through the research were synthesized from two central 

aspects. In the foreground, it was verified that the zinico making gave the teaching of 

biology an innovative, playful, scientific, author, artistic and dynamic. Secondly, it was 

verified that the Pibid allowed an approximation with the artist-reflective teacher's 

metaphor, since it was identified characteristic features of this professional model in the 

school practices, namely: collaborative work, interdisciplinarity, articulation theory-

practice and reflection on the practice. Zinc-making enabled, therefore, the professional 

development of the artist-reflective teacher and the implementation of an innovative 

project in teaching-learning biology. 

 

Keywords: Fanedição. Teaching of Biology. Teaching Practices. Teacher training. Artist-

reflective teacher. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Nós precisamos falar, precisamos assumir 

quem nós somos para ter voz. ”  

(Mariana do Vale) 

 

O texto aqui exposto tem a finalidade de apresentar os resultados oriundos da 

pesquisa que constitui dissertação, desenvolvida no curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e Matemática – ENCIMA, da Universidade Federal do Ceará – UFC, 

Eixo de Concentração – Biologia, entre os anos de 2016 e 2018. Inicialmente, informamos 

como nos encontramos com a temática e como esta originou nosso objeto de estudo. 

Após isso, trazemos a problematização em torno do objeto, bem como a relevância social 

e científica de sua investigação. Na continuidade do texto, expomos os objetivos do 

trabalho e apontamos o caminho teórico-metodológico seguido, o qual retomaremos mais 

adiante. Assim, apresentamos o primeiro capítulo. 

 

1.1 O meu lugar de fala, o meu lugar de partida 

 

A motivação para esta pesquisa teve sua gênese em minha1 trajetória como 

aluna do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Educação de Itapipoca2, campus 

da Universidade Estadual do Ceará – UECE e, posteriormente, como professora de 

Biologia3 da Educação Básica. 

Ingressei em junho de 2008 no curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicas. Minha inserção nesse novo ambiente de aprendizagem foi um grande 

estimulo, pois novos horizontes se abriam na vida daquela menina interiorana que aos 

16 anos ingressou na universidade pública em busca de uma qualificação profissional. 

                                                           
1 Na introdução e em alguns outros pontos da dissertação, no que se refere às experiências profissionais 
e pessoais vividas por mim, usaremos a primeira pessoa do singular. Entretanto, optamos em utilizar a 
primeira pessoa do plural no restante do texto, por considerá-lo uma produção conjunta de orientador e 
orientando. 
2 Situada na microrregião do Maciço de Uruburetama e na zona norte do Estado, a Faculdade de Educação 
de Itapipoca (FACEDI), estende seu raio de atuação para cerca de quatorze outros municípios que fazem 
parte da jurisdição do 2º Centro Regional de Desenvolvimento da Educação – CREDE 02. 
3 A palavra Biologia com letra maiúscula aparecerá quando tratar da disciplina e biologia com letra 
minúscula refere-se a área de conhecimento. 
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Dentre as experiências na universidade como estudante de graduação, 

destaco a oportunidade de ter sido bolsista de iniciação à docência (BID) no Pibid-UECE, 

em que participei do subprojeto Iniciação à docência em biologia: a relação ensino-

pesquisa como elemento de formação docente4. O objetivo do Pibid – política pública de 

educação criada pela Portaria Normativa nº 38 de 12 de dezembro de 2007 – é, antes de 

tudo, melhorar a formação dos novos professores, antecipando-lhes o contanto com seu 

campo de atuação. Neste processo, o licenciando conta com o acompanhamento e o 

auxílio de um professor experiente que media as atividades na escola, favorecendo a 

aquisição de aprendizagens. 

As vivências no Pibid foram provocativas e reveladoras, possibilitando a 

tomada de novos olhares e a construção de saberes ligados à docência, visto que 

experimentei o contexto escolar e suas interfaces, visualizando, até mesmo, os desafios 

e as angustias que se fazem presentes no magistério. Dessa participação no programa, 

exalta-se, assim, a maior propriedade em decidir-me pela profissão de professora e o 

desejo de estudar e compreender as questões ligadas ao campo educacional. Devo dizer 

que hoje, como ex-bolsista de iniciação à docência, muitas são as memórias que 

despertam o sentimento de gratidão em relação ao programa. 

Lembro-me também que, em novembro de 2011, fui apresentada ao fanzine 

numa oficina oferecida pela XXII Semana da FACEDI5. O interesse em participar da 

oficina surgiu, especialmente, pela curiosidade e estranheza que a palavra fanzine me 

causou. O curso tinha o objetivo de apresentar o universo zínico, fomentando nos 

participantes o interesse de produzir zines6. A partir dessa experiência, me tornei 

fanzineira, passando a criar meus fanzines, quase sempre, com títulos e propostas 

diferenciadas. 

                                                           
4 Subprojeto de Biologia/FACEDI – Itapipoca, vigente no período de 05/2010 a 07/2012 e coordenado pela 
professora Dra. Isabel Cristina Higino Santana. 
5 É um evento anual organizado conjuntamente pelos Centros Acadêmicos e colegiados dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências Sociais, Pedagogia e Licenciatura em 
Química, congregando estudantes, funcionários e professores da Faculdade de Educação de Itapipoca, 
FACEDI/UECE. O evento conta com atividades acadêmicas, tais como palestras, mesas-redondas, 
minicursos e oficinas; como também atividades culturais, como apresentações de grupos de teatro e de 
música da faculdade e região. Fonte: <http://www.uece.br/eventos/semanadaFACEDI/>. Acesso em: 20 
ago. 2017. 
6 “Zine” constitui a forma abreviada de “fanzine”. 
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Configurando-se como um instrumento extremamente diversificado, 

comunicativo e imagético, o fanzine logo se mostrou suficientemente interessante para 

constituir o objeto de pesquisa de meu trabalho monográfico, realizado no ano 

subsequente.  

Na referida investigação, sob a orientação da Profa. Renata Queiroz 

Maranhão7, relacionei os fanzines à aquisição de conhecimentos considerados formais e 

abstratos, já que se tratava da discussão sobre os reinos biológicos, argumento 

geralmente usado para classificar os seres vivos. E foi conclusivo no trabalho que, 

mesmo estando relacionados ao ensino de conceitos escolares, os zines se mostraram 

recursos didáticos que satisfatoriamente conseguem: estimular os estudantes a 

aprenderem conceitos científicos, incrementar as metodologias pedagógicas e promover 

a prática de pesquisa escolar. A realização desse estudo nos mostrou ainda, que seria 

necessário o desenvolvimento de novas pesquisas com vistas no aprofundamento do 

fazer zínico em situações de aprendizagens. 

Oficialmente, iniciei a vida profissional como professora em 2013, ministrando 

aulas na Educação Infantil. Essa experiência foi repleta de dilemas e conflitos, já que, 

lecionava numa área distinta da minha formação inicial. Desse modo, ainda em 2013, 

movida pelo novo desafio, decidi cursar uma segunda graduação: a pedagogia, 

objetivando desenvolver com segurança e competência a função que me foi confiada. 

Estudar pedagogia me fez ter certeza de que minha vontade é estudar a educação, pois 

ela é, sem dúvidas, o pilar de sustentação de uma sociedade, é o caminho de esperança 

para dias melhores. 

Em outubro de 2014, após a aprovação no concurso público realizado pela 

Secretária de Educação do Ceará (SEDUC), assumi à docência no Ensino Médio e iniciei 

uma nova fase em minha carreira profissional. 

Desde janeiro do ano de 2015, venho atuando na EEM Joaquim Magalhães8 

como professora regente de turmas do Ensino Médio. Na referida unidade escolar, 

                                                           
7 Professora do curso de Pedagogia da FACEDI/UECE. 
8 Escola Estadual de Ensino Regular que se destaca pelo atendimento a um grande número de estudantes 

oriundos das zonas urbana e rural (sertão, praia e serra) de Itapipoca, bem como das regiões circunvizinhas 
(Amontada, Trairi, Tururu e Uruburetama). Está localizada no centro urbano de Itapipoca-CE, a 132 km de 
Fortaleza-CE. 
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também, me reencontrei com o Pibid. Desta vez, como professora de biologia da 

Educação Básica fui selecionada para atuar como supervisora no Subprojeto Pibid-

Bio/FACEDI9, acompanhando e orientando, rotineiramente, um grupo de licenciandos. 

O professor supervisor desempenha papel central no Pibid. Acima de tudo, 

esse sujeito atua como coformador no processo formativo dos bolsistas, favorecendo a 

formação de professores mais preparados para lidar com as demandas da escola. Por 

isso, trata-se de um trabalho que exige do professor: liderança, reflexão, disciplina, 

reconstrução de saberes e habilidade no trato com os bolsistas. 

Além disso, o Pibid representa a possibilidade de formação continuada para 

os docentes em atuação na Educação Básica, agregando novos elementos a identidade 

desses profissionais. Para mim, assumir este papel, se constituiu num processo repleto 

de trocas, onde as relações se revelaram um campo fértil para aprendizagens e 

transformações. Em função das minhas vivências no Pibid, venho me dedicado cada vez 

mais a pesquisa educacional, sobretudo aquelas que circunscrevem a formação de 

professores. 

Decorridos alguns anos de minha atuação na Educação Básica e diante dos 

desafios postos ao exercício da docência nesse nível escolar, senti-me estimulada a 

voltar à Academia para dar continuidade à minha formação inicial, em nível de Pós-

graduação stricto sensu. 

Após aprovação no processo de seleção, ingressei em 2016 no Curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do 

Ceará. Nesse empreendimento, inclinei-me para as experiências de ensino com os zines 

que adquiri na graduação e para os debates sobre formação docente, decorrentes das 

minhas vivências no Pibid. 

Por isso, nossos esforços neste estudo se voltam para entender como a 

produção de fanzines em aulas de biologias, pode colaborar para a construção de 

                                                           
9 O Curso de Ciências Biológicas da FACEDI desenvolveu, no período de 2014 a 2018, o subprojeto 

intitulado: “Formação de professores de Biologia para a abordagem de temas controversos: o uso de 
estratégias inovadoras em contextos multiculturais”. O Pibid-Bio/FACEDI possuía 48 bolsistas de iniciação 
à docência (licenciandos), 6 supervisores (professores atuantes nas escolas) e 3 coordenadores de área 
(professores da IES) que eram distribuídos em três escolas públicas estaduais situadas na sede urbana do 
município de Itapipoca-CE. 
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saberes científicos na EB e, também, para a formação inicial de bolsistas ID do curso de 

Ciências Biológicas. 

 

1.2 A questão deste estudo e sua contextualização 

 

Tendo apresentado o que me motivou a realizar a presente pesquisa e como 

se deu meu encontro com o objeto de estudo, passo agora a situar a problemática na 

qual se insere esta investigação. 

Historicamente, a reflexão sobre o ensino de ciências tem sofrido uma série 

de transformações que indicam uma nova tomada de perspectiva no sentido de sua 

efetivação. Se, antigamente, acreditava-se que ensinar ciências era transmitir, de modo 

mais verbalista possível, informações sobre aquisições científicas importantes; 

atualmente, parte da reflexão que se tem indica ser imprescindível abandonar velhos 

métodos e criar alternativas para que alunos desenvolvam seu fazer científico na 

resolução de problemas sociais e cotidianos (RODRIGUES, 2012). 

Assim sendo, não podemos esquecer que muitos professores têm procurado 

investir, em seus setores específicos, na busca pelo incremento de seu fazer pedagógico. 

Um desses investimentos que tem se assistido contemporaneamente é o uso de fanzines 

em disciplinas escolares e acadêmicas diversas (MARANHÃO, 2012). 

 
Figura 1 – Zine produzido por turma em oficina de fanedição desenvolvida na Livraria 
Cultura, em Fortaleza-2010. Capa de Fernanda Meireles.

 
Fonte: Acervo pessoal de Renata Queiroz Maranhão 



23 
 

  

 

O fanzine é um veículo de comunicação, uma produção gráfica, uma 

publicação independente de baixo custo financeiro. Observando-o como instrumento útil 

à educação, podemos dizer que zines se caracterizam, principalmente, por possibilitar o 

despertar do senso crítico e estético daqueles que o fazem. Os zines são úteis ao 

exercício estético, pois quem o faz experimenta a composição singular de uma imagem 

mais ou menos caótica e ainda assim, dotada de sentido. Também experimentam a 

criticidade já que, a partir dos zines, faneditores desenvolvem habilidades de olhar e 

refletir criticamente sobre assuntos referentes à cidade, às condutas cotidianas, a 

problemas sociais, etc. que podem vir a ser problematizados a partir da composição de 

textos literários, acadêmicos, imagéticos, científicos, humorísticos, dentre outros estilos, 

a ser propagados através de um zine (MARANHÃO, 2012). 

Por tudo isso, acreditamos que os zines podem se constituir potentes 

instrumentos didáticos nas aulas de biologia, contestando aquele ensino tradicionalista 

que se revela exclusivamente de modo formal e abstrato, ou seja, com ênfase apenas 

em aspectos informativos, aulas expositivas discursivas, atividades práticas irrelevantes, 

pobrezas nas interações estabelecidas entre professores e alunos, entre estes últimos e 

seus pares, falta de criatividade, dentre outros. 

Aliado ao fanzine, temos a fanzinedição10. Trata-se do fazer zínico, 

propriamente dito. Podemos identificar, claramente, quatro etapas no processo 

construtivo de zines: planejamento, produção, reprodução e distribuição. A primeira etapa 

consiste na escolha do tema e na busca de elementos (imagens ou textos) que se 

relacionem com o assunto escolhido. Na segunda fase, o autor do fanzine trabalha com 

diagramação e edição, entre outras tarefas. Logo após, ocorre, basicamente, a 

reprodução do zine em máquinas copiadoras. Depois de reproduzido, ele é montado e 

distribuído. Pelo exposto, notamos que o trabalho com os zines é quase totalmente 

artesanal com exceção da prática de xerografar a folha pronta, o que pode possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades e de diversas aprendizagens (MEIRELES, 2008). 

                                                           
10 No texto, são tomados como sinônimos os vocábulos: fanzinedição, fanzinagem, fanedição e prática 

faneditora. 
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Essa investigação se realizou no campo das práticas educativas voltadas para 

o Ensino de Biologia. Partimos do pressuposto de que a fanedição constitui uma 

importante estratégia de ensino dos conteúdos de Biologia, porque atende de forma clara 

aos objetivos de ensino delineados para as ciências naturais, primeiramente, pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e, mais recentemente, pela Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016). Alguns deles são: trabalho grupal, com 

ênfase na ação crítica e na cooperação entre os integrantes do grupo para a construção 

coletiva do conhecimento; fomento à leitura, a escrita e a pesquisa; como também, o 

desenvolvimento da experimentação, da coleta, do registro e da comunicação de fatos, 

ideias e informações. 

Ao mesmo tempo, podemos dizer que a pesquisa tem se voltado para o campo 

da formação docente, dada a sua realização no contexto do Pibid. Como é de se supor, 

o Programa permite aos licenciandos, notadamente, a construção coletiva dos saberes 

da docência a partir: a) das relações estabelecidas com os sujeitos que vivem nas 

instituições de educação básica; b) por meio do contato prévio com o espaço físico e 

funcional da escola; e, também, c) através da elaboração e da implementação de 

metodologias (uso dos zines, por exemplo) que favoreçam o ensino e a aprendizagem 

dos conteúdos previstos nos currículos. 

Um outro elemento a ser considerado é que, são ainda escassas, as 

investigações, no âmbito nacional, que trazem para a comunidade científica, informações 

acerca das concepções de professores em formação quanto às potencialidades dos zines 

no processo de ensino. Durante a realização do estado da questão – explicitado mais 

adiante neste trabalho – foi difícil encontrar pesquisas que atrelassem os temas sob 

exame: fanedição, ensino de biologia e formação de professores. Mediante essa 

constatação, evidenciamos, portanto, que existem lacunas a esse respeito. 

Desse modo, entendemos que a realização desse estudo pode trazer uma real 

contribuição para a construção do conhecimento e esclarecer o debate nessa área. Além 

do mais, tal pesquisa pode vir a funcionar como estímulo para que profissionais docentes 

de diferentes áreas experimentem a fanedição como uma prática incrementadora de suas 

metodologias de ensino. Para motivar professores ao fazer zínico, criamos um blog 

(http://fanzinebio.blogspot.com.br/), de caráter educacional, contendo orientações para o 
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uso pedagógico do fanzine no ensino de biologia, com ênfase especial nas competências 

e nos conhecimentos científicos que a experiência com fanzines permite construir e 

explorar. 

Nessa direção, delimitamos como objeto de investigação os contributos da 

fanedição para o ensino de biologia da EB e, igualmente, para a formação docente de 

um grupo de bolsistas de Iniciação à Docência (ID) do Pibid, futuros professores de 

biologia e ciências. 

Exaltamos o seguinte problema de pesquisa: o desenvolvimento da 

fanzinedição, no contexto das aulas de Biologia, contribui para o ensino de biologia na 

EB e para a formação de professores artistas-reflexivos, que se constituem BID atuantes 

no ambiente de pesquisa? 

Diante do questionamento apresentado, há questões secundárias como 

desdobramentos do problema da pesquisa, quais sejam: 

1. O que é posto em jogo quando se ensina biologia com zines?  

2. Como o fanzine pode contribuir na melhoria do ensino de conteúdos 

biológicos? 

3. Como os BID compreendem as experiências com a fanedição? 

4. Quais influências formativas a fanedição propicia para o desenvolvimento 

profissional desses sujeitos como artistas-reflexivos? 

Considerando a problematização apresentada, definimos os objetivos que 

nortearam esta investigação. O objetivo geral desse trabalho dissertativo é: analisar as 

contribuições advindas da prática faneditora para as aulas de biologia, bem como para a 

formação de professores artistas-reflexivos no contexto do Pibid. 

E temos como objetivos específicos: 

a) averiguar se, através da prática zinesca, os alunos da EB sentem-se 

motivados a pesquisar sobre temas biológicos;  

b) perceber como o fanzine contribui para a socialização de saberes 

científicos; 

c) investigar como os BID compreendem as experiências com a fanedição no 

ensino de biologia; 
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d) analisar as influências das atividades zínicas para a formação de 

professores artistas-reflexivos; 

e) produzir, em parceria com os BID, um blog educacional, buscando 

evidenciar as atividades desenvolvidas e os efeitos decorrentes dela. 

Em relação a este último objetivo, gostaríamos de explicitar que o mesmo 

resultou na confecção de um Produto Educacional, exigência do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciências e Matemática. O produto foi elaborado em parceria com os 

sujeitos da investigação, tomando como suporte as experiências pedagógicas que 

vivenciamos junto aos alunos do Ensino Médio na escola durante o tempo de pesquisa.  

Para alcançar os objetivos que foram delineados há pouco, introduzimos a 

fanedição como prática de ensino nas aulas de biologia de uma escola pública, em 

Itapipoca-CE e, ao mesmo tempo, supervisionamos essa ação. Os zines foram 

elaborados pelos estudantes da Educação Básica em colaboração com BID do Pibid/Bio-

FACEDI, que atuavam no referido espaço escolar. 

 

1.3 Organização e estrutura da dissertação 

 

Este trabalho dissertativo é composto por sete capítulos, que estão 

estruturados da seguinte forma: Neste primeiro situamos o objeto, as questões 

norteadoras e os objetivos, momento do texto no qual justificamos a opção pelo tema e 

sua relevância. 

Damos continuidade ao texto com o capítulo 2 que trata do Estado da Questão 

(EQ) acerca do objeto de investigação. O EQ discorre sobre estudos acerca da temática 

central de nossa investigação e, além disso, expressa as contribuições desta 

investigação. 

No capítulo 3, abordamos aspectos relacionados ao fanzine. São mostrados: 

sua história, sua definição, suas características e seu processo de construção.  

Por sua vez, no quarto capítulo, empreendemos breves discussões em torno 

da metáfora do professor artista-reflexivo, do seu papel e das suas características. 

No capítulo 5, apresentamos o percurso metodológico. Aqui, revelamos os 

caminhos percorridos pelo pesquisador, ressaltando o campo de investigação, os sujeitos 
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pesquisados, a abordagem e a natureza da pesquisa, bem como os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados e os procedimentos para análise dos resultados. 

Mais adiante, no sexto capítulo, trazemos as análises dos dados, que foi 

realizada com apoio da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), ocasião na qual, discutimos 

os achados da investigação. Nessa altura do texto, traçamos um panorama do trabalho 

zínico que efetivamos na escola, identificando suas contribuições para o ensino de 

biologia e para a formação dos pibidianos como professores artistas-reflexivos. 

Em seguida, apresentamos: as considerações finais (sétimo capítulo), as 

referências e os apêndices. Dentre os apêndices, encontram-se, por exemplo, o termo 

de autorização para pesquisa no ambiente escolar; o termo de consentimento livre e 

esclarecido entregue aos sujeitos da investigação e o roteiro da entrevista semi-

estruturada utilizado junto aos bolsistas ID. Dito isto, prossigamos com o segundo 

capítulo desse trabalho. 
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2 ZINES EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS: O ESTADO DA QUESTÃO (EQ) 

 

Trata-se, aqui, de um EQ que incide sobre publicações literárias que discutem 

o uso de zines em contextos educacionais, mais enfaticamente, em espaços escolares. 

Então, esse capítulo tem o escopo de, primeiramente, descrever o caminho trilhado na 

construção do EQ e, posteriormente, apresentar o modo como visualizamos a 

contribuição desta pesquisa para o conhecimento científico na área em estudo. Antes 

disso, contudo, faremos uma breve explanação sobre o EQ como modelo metodológico 

para revisão de literatura, tentando focalizar suas verdadeiras contribuições para o 

processo investigativo dos pesquisadores que optam por realizá-lo. 

 
 

2.1 Estado da questão – do conceito à elaboração 

 

Estado da Questão... Afinal do que se trata? É presumível que esse ou outros 

questionamentos semelhantes sejam levantados. Leitinho e Máximo Júnior (2016, p. 607) 

explicam que por um longo período de tempo “não se ouvia nada, ou quase nada, sobre 

o estado da questão” de modo que os predominantes nos círculos acadêmicos e nas 

produções científicas eram o estado da arte e a revisão de literatura. 

Assim sendo, é pertinente elencar algumas características esclarecedoras do 

modo como alguns autores visualizam o EQ como modelo metodológico. Para tanto, 

vamos socorrer-nos, especialmente, nas compreensões apresentadas por Nóbrega-

Therrien e Therrien (2004, 2010), ainda que outros autores da academia tenham 

contribuído substancialmente para as discussões que envolvem a temática. 

O EQ, segundo Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p.34), vem se 

constituindo: 

 

[...] uma maneira que o estudante/pesquisador pode utilizar para entender e        
conduzir o processo de elaboração de sua monografia, dissertação ou tese, ou 
seja, de produção científica com relação ao desenvolvimento de seu tema, objeto 
de sua investigação. É um modo particular de entender, articular e apresentar 
determinadas questões mais diretamente ligadas ao tema ora em investigação. 
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Em outras palavras, o EQ é a capacidade do pesquisador se utilizar de um 

entendimento que o conduza ao processo de elaboração do seu trabalho (monografia, 

dissertação ou tese). Neste caso, o EQ parece ser útil para todo o processo investigativo, 

sobretudo, na busca pela definição e delimitação do objeto, dos objetivos e dos 

problemas. Para isso, segundo os citados autores, o pesquisador deverá observar vários 

aspectos, como: a) o contexto da produção cientifica acessível à sua temática; b) os 

elementos que permitem reconhecer as categorias teóricas de análises; e, por fim, c) os 

procedimentos de investigação que permitem identificar novos subsídios para o 

conhecimento científico na área pesquisada. 

Outro conceito que se pode atribuir ao EQ é: rastreamento de produções no 

meio virtual e/ou físico, que se encontram relacionadas com o tema de interesse do 

investigador. Tal levantamento possibilita ao pesquisador, apropriar-se intimamente do 

seu objeto de estudo, bem como melhor decidir seus referenciais e suas categorias de 

análise (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004). 

Compreendemos do exposto, que o EQ consegue transportar o pesquisador 

para o cenário de pesquisas e estudos na sua área de interesse através de um mergulho 

na literatura disponível, onde será possível estabelecer com os autores consultados, 

diálogos que fomentem o aparecimento de conexões, concordâncias e discordâncias 

com o projeto de investigação. Nesse sentido, o EQ viabiliza ao pesquisador, dentre 

outros aspectos: conhecer, por meio de um inventário bibliográfico, o que foi pesquisado 

e elencar as contribuições de sua pesquisa para o conhecimento científico no campo 

estudado (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2010). 

Elaborar o EQ sobre o tema de qualquer investigação não é tarefa fácil. Ao 

assumi-lo como um de seus modelos metodológicos, o pesquisador deve estar disposto 

a buscar, por meio de um rigoroso mapeamento bibliográfico, realizado em diversos 

meios possíveis de buscas; o lugar ocupado pela temática dentro das produções 

científicas encontradas, os seus significados, as suas implicações e os debates 

suscitados em torno dela. 

Nessa perspectiva, a realização do Estado da Questão demanda alguns 

atributos para a pessoa do pesquisador. São eles: disciplina, organização, inteligência, 

capacidade de síntese e articulação de ideias. Tudo isso, para que seja possível 
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enxergar, com maior clareza, as relações entre os estudos inventariados e o seu 

interesse de pesquisa (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004). 

Durante o processo de construção do EQ, o pesquisador poderá se utilizar de 

múltiplos meios possíveis de consultas. Quanto a isso, Silveira e Nóbrega-Therrien (2004, 

p. 220), assinalam que o pesquisador poderá exercer seu levantamento mediante: 

 

[...] os periódicos online nacionais e/ou internacionais, encontrados em diferentes 
bases de dados, como Scielo, WilsonWeb, Thomson, Scopus, Ilumina etc. É 
possível, também, fazer levantamento de teses e dissertações nos endereços 
eletrônicos dos programas de pós-graduação de várias universidades do País. 
Outra opção válida é a busca em anais de eventos científicos e, ainda, em 
bibliografia pessoal/profissional. Alguns eventos também disponibilizam o 
download de trabalhos apresentados em endereços eletrônicos, sendo possível 
ter acesso a várias publicações organizadas por ano de realização (grifo dos 
autores).  

 

É oportuno mencionar, que se reconhecem duas formas principais para 

realizar esse tipo de levantamento nos espaços de buscas supracitados. A primeira 

consiste no uso de palavras-chave. A outra possibilidade é realizar uma leitura direta de 

títulos e resumos dos estudos publicados, selecionando-se aqueles que demonstrarem 

mais afinidade com o tema sob exame. Um ponto que pode ser observado é a de que o 

uso de uma modalidade de busca não implica na anulação da outra, pelo contrário, elas 

se sobrepõem e se complementam. Em função disso, nos espaços virtuais escolhidos 

empregamos as duas técnicas apresentadas, simultaneamente. 

Após as buscas, o desafio é organizar os achados e esclarecer para o leitor o 

modo como as pesquisas aconteceram nos ambientes. Além disso, é imprescindível, 

informá-lo sobre a sistemática empregada na análise dos dados. Essas medidas 

procuram assegurar a fidedignidade do levantamento, bem como evitar o aparecimento 

de generalizações e informações errôneas (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004). 

Ainda que determinadas características tenham sido pontuadas previamente 

acerca do EQ, não raro, encontramos em termos conceituais, confusões e dúvidas entre 

o Estado da Questão, o Estado da Arte e a Revisão de Literatura. Dada essa condição, 

Nóbrega-Therrien e Therrien (2004) enfatizam as distinções que se fazem presentes 

entre eles. 
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No tocante ao Estado da Questão, efetua-se uma busca mais seletiva e crítica 

da produção cientifica, limitando-se aos estudos mais próximos da temática sob exame. 

O material levantado relaciona-se necessariamente com a proposta de investigação a ser 

desenvolvida. Há nele, claramente, uma conversa entre o pesquisador e a produção 

científica encontrada, buscando-se conexões, similaridades e até contrapontos.  

O Estado da Arte, por seu lado, possui uma natureza inventariante e descritiva 

da produção acadêmica e científica que se procura investigar. Nesse empreendimento, 

realiza-se a escolha de um tema e, a partir disso, é feito um levantamento da produção 

existente, não se observando diálogos, análises críticas e uma relação específica com a 

investigação do pesquisador (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2010). 

Para finalizar, endossamos que a Revisão de Literatura se diferencia dos 

outros dois modelos supracitados, já que, encontra-se fortemente associada às 

categorias de análises. Trata-se, em linhas gerais, de um texto que explicita tão somente 

a base teórica e conceitual em estudo. Confrontando-o com o EQ, percebe-se que o 

último 

[...] transborda de certo modo os limites de uma revisão de literatura centrada 
mais exclusivamente na explicitação de teorias, conceitos e categorias. Ele visa 
na sua elaboração a certa “especificidade”, que é a de contribuir com a 
construção do tema de pesquisa (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2010, p. 
35). 

 

Buscando ilustrar nossas discussões, apresentamos a seguir um quadro 

sinóptico (QUADRO 1), elaborado por Nóbrega-Therrien e Therrien (2004), com a 

finalidade de sistematizar as principais características do Estado da Questão, do Estado 

da Arte e da Revisão de Literatura na produção científica. 

 

Quadro 1 – Sinopse de comparação entre o Estado da Questão, o Estado da Arte e a 
Revisão de Literatura na produção científica. 

CARACTERÍSTICAS 
ESTADO DA 

QUESTÃO 
ESTADO DA ARTE 

REVISÃO DE 

LITERATURA 

OBJETIVOS 

Delimitar e 

caracterizar o 

objeto de 

investigação de 

Investigar e discutir 

produções sobre 

Fundamentar 

teoricamente o 

estudo/pesquisa. 
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interesse do 

pesquisador. 

determinada área de 

conhecimento. 

PROCEDIMENTOS 

Levantamento 

bibliográfico 

seletivo. 

Levantamento 

restrito a resumos e 

catálogos. 

Levantamento 

amplo relacionado 

ao objeto. 

FONTES DE 

CONSULTA 

Teses, 

dissertações e 

estudos 

teóricos. 

Resumos e 

catálogos. 

Teses, 

dissertações e 

estudos teóricos. 

RESULTADOS 

Delimita a 

contribuição do 

estudo a ser 

realizado. 

Construção de um 
acervo de produções 
sobre o assunto. 

Identifica o 

referencial de 

análise dos 

dados. 

Fonte: Adaptado de NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004. 
 

Apropriando-se dessas compreensões, percebemos que o EQ se mostra mais 

vantajoso como método de investigação em virtude do seu caráter analítico e crítico. Ele 

serve como pano de fundo para: I) a definição ou redefinição dos objetivos esperados; II) 

o planejamento do campo teóricometodológico; III) a identificação das categorias 

teóricas; IV) as discussões e as análises dos dados; V) a conclusão da pesquisa, além 

de um sem número de outros fatores (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2010). 

Conforme os esclarecimentos tecidos anteriormente, apresentamos nas 

diferentes seções que se seguem o EQ de nossa proposta de dissertação. A princípio, 

descrevemos o percurso que foi trilhado nas buscas dos dados e o levantamento 

quantitativo dos achados literários de nosso interesse. Logo após, entrelaçamos os dados 

encontrados e mapeados, organizando e distribuindo em quadros, os achados. Por 

último, realizamos a análise e discussão desses estudos, visando aproximá-los do nosso 

tema, fanzinedição na escola, para entendê-lo nas suas bases e na sua natureza mais 

profunda. 

 

2.2 Mapeamento de busca de dados – os caminhos escolhidos 
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Como vimos anteriormente, o pesquisador disposto a elaborar o EQ de sua 

investigação pode efetuar seu levantamento bibliográfico a partir de variados meios 

possíveis de buscas. Em meio a teses, dissertações, monografias, artigos de revistas e 

eventos, optamos por realizar nossas investigações, analisando, primeiramente, artigos 

publicados em revistas e, logo depois, os trabalhos apresentados em eventos científicos, 

os mais representativos na área do ensino de biologia, a nível nacional. 

O Portal do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 

(CAPES) foi eleito o ponto de partida para a elaboração do EQ do nosso objeto de 

investigação. Como o próprio termo indica, o “portal” de periódicos, se constitui numa 

excelente “porta de entrada” para a realização de consultas a publicações diversas. 

Sendo assim, sua escolha deu-se pelo fato de o mesmo reunir uma quantidade 

expressiva de periódicos eletrônicos consagrados pelo meio cientifico do mundo inteiro, 

e por disponibilizar em um único local, várias bases de dados, o que nos permite designá-

lo de metabuscador11. Seu endereço URL é: <http://www.periodicos.capes.gov.br>. 

Para Maia (2005, p. 51), o Portal de Periódicos CAPES, lançado em 2000, 

tornou-se, rapidamente, 

 

[...] um dos principais mecanismos de atualização da comunidade acadêmica 
brasileira com a produção científica nacional e internacional. O acesso é feito de 
qualquer terminal ligado à Internet a partir de uma instituição participante. Alunos, 
professores e pesquisadores podem acessar, transferir, copiar e imprimir, em 
parte ou na íntegra, publicações dos mais conceituados centros de pesquisa do 
mundo. 
 

Desse modo, o levantamento dos periódicos nacionais ocorreu junto ao Portal 

da CAPES que, por intermédio da base de dados Google Acadêmico, possibilitou o 

acesso às produções literárias que privilegiavam a temática de nosso interesse. 

Outro passo importante dessa fase da pesquisa consistiu em encontrar 

trabalhos publicados em importantes eventos científicos na área de biologia. Nesse caso, 

foram analisados os trabalhos apresentados nos Encontros Nacionais de Ensino de 

                                                           
11 Alguns buscadores reúnem o poder dos outros buscadores para produzir ainda mais resultados. São os 
chamados "metabuscadores". Trata-se de programas que irão procurar a palavra solicitada em vários 
mecanismos de busca e diretórios simultaneamente. Na prática, quando o internauta digita um termo em 
um metabuscador, é como se ele fizesse a mesma coisa em uma dúzia ou mais de diferentes serviços de 
busca. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/mundodigital/ultimas/2003/11/07/ult8u764.jhtm>. 
Acesso em: 25 jan.2017. 
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Biologia (ENEBIO) que são promovidos pela Associação Brasileira de Ensino de Biologia 

(SBEnBio), geralmente, a cada dois anos. Optou-se pela SBEnBio em razão do seu 

grande número de pesquisadores, dentre eles: professores da educação básica, 

licenciandos, pós-graduandos e professores do ensino superior; e, por promover, divulgar 

e socializar o desenvolvimento e a pesquisa neste campo de conhecimento. Outra 

justificativa para a escolha desse local é o fato dos trabalhos apresentados no evento 

integrarem um número temático da “Revista da SBEnBio”. 

A SBEnBio foi criada em 1997, tem natureza cientifico-cultural e, entre outras 

atribuições, tem organizado encontros nacionais e regionais de Ensino de Biologia, 

ambos bianualmente, que, por sua vez, se constituem potentes espaços de diálogos que 

almejam a (re) construção e consolidação de novos aportes para o ensino de biologia. 

Por tudo isso, este evento representa o cenário mais adequado para o levantamento das 

pesquisas. O endereço (URL) completo da página atual da SBEnBio é:  

<http://www.sbenbio.org.br/>. 

Enfim, a escolha dos dois portais supracitados se justifica, sobretudo, pelas 

especificidades que cada um apresenta, pelo acesso público e universal, por estarem 

relacionados às questões educacionais, pela atualização do acervo e por sua relevância 

na comunidade científica e acadêmica. 

Para mapear as publicações dos periódicos e dos encontros, foram utilizados 

os seguintes encaminhamentos: fontes de pesquisa; intervalo de tempo, palavras-chave 

(fanzine, espaços escolares e ensino de biologia) e métodos de inclusão e exclusão. Mais 

adiante, encontra-se o detalhamento dos procedimentos empregados. 

Fonte de pesquisa: A base de dados Periódicos CAPES – Comunicação e 

Cidadania; Txt: Leituras Transdisciplinares de Telas e Textos; Debates em Educação; 

Extraprensa; Conexões: revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP; 

Entrelugares; Revista Geográfica de América Central; Signo; Galaxia; Saúde e 

Sociedade; Revista Philologus; Imaginário; Interdisciplinaridade; Alegrar; Revista da 

Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras; Revista de Educação, Ciências e 

Matemática; Revista Tecné; Episteme y Didaxis: TED; Comunicações; Debates em 

Educação Científica e Tecnológica; e, os periódicos dos encontros nacionais da 

Associação Brasileira de Ensino de Biologia, como fontes básicas. 
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No tocante aos trabalhos publicados na revista da SBEnBio, houve o acesso 

individual ao link de cada reunião, compreendendo os trabalhos aprovados e 

apresentados no evento. No eixo temático referente às Estratégias Didáticas buscamos, 

por título, todos os trabalhos disponíveis.  

Os títulos das produções encontradas nos portais foram avaliados e 

equiparados com os critérios de inclusão e exclusão, apresentados adiante, verificando 

a sua adequação com a questão norteadora da pesquisa. Os estudos pré-selecionados 

foram lidos na íntegra e categorizados.  O mesmo procedimento foi adotado nas 6 (seis) 

edições dos Encontros Nacionais da SBEnBio (2005-2016) que estão abertas para 

acesso através da internet. Delimitamos, portanto, os últimos 11 anos de evento. 

Espaço temporal: O intervalo de tempo foi definido após a finalização das 

buscas nos dois espaços. Desse modo, foi definido, como interstício temporal, as 

publicações científicas compreendidas no período de 2005 a 2016 em virtude da busca 

de estudos mais recentes. 

Palavras-chave: Para a busca do tema, tanto em dados on-line como nos 

anais dos encontros científicos, foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: fanzine 

ou equivalentes12; ensino de ciências e biologia; e, formação de professores. 

Nos periódicos dos encontros científicos (SBEnBio), especificamente, a busca 

ocorreu através do link ‘Eventos’. Após a abertura desta sessão, foi possível visualizar a 

página destinada à busca de publicações por eixo temático, título, autores, coautores ou 

descritores, já determinados pelo site, dedicada a cada encontro. 

Em todos os locais de buscas, exceto nos anais do I ENEBIO (2005), realizou-

se a pesquisa com os termos separadamente e, em seguida, com o cruzamento dos 

mesmos para verificar se os textos se repetiam.  No I ENEBIO não havia o eixo temático 

“Estratégias Didáticas”, escolhido para a execução das buscas nos anais dos demais 

eventos investigados. Sendo assim, para fins seletivos, é oportuno mencionar que 

fizemos a leitura de todos os títulos das publicações do evento para identificar aquelas 

                                                           
12 Por “equivalentes” ou “similares” de fanzines entendemos qualquer formato de publicação que vise a 
objetividade da informação, linguagem visual bem ilustrativa e textos de fácil compreensão. Nesta 
pesquisa, em específico, constituiu-se como fanzine: revistinhas, cartilhas, manuais, folhetos, histórias em 
quadrinhos e livretos. 
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que possuíam a mesma natureza semântica dos trabalhos que foram enquadrados neste 

Eixo nos eventos que se seguiram. 

Métodos de inclusão e exclusão: a utilização das palavras-chave conduziu 

a alguns “falso-positivos”, ou seja, pesquisas que não eram condizentes com o objeto de 

estudo. Em função disso, utilizamos como critérios de inclusão à aderência ao objetivo e 

ao tema proposto, bem como artigos científicos completos e originais publicados em 

nossa língua materna, o português, disponibilizados nas bases. Os critérios de exclusão 

foram artigos publicados que se repetiram, bem como os artigos que não abordavam a 

temática de nosso interesse ou que fugiram do tema proposto. Por tudo isso, foram 

selecionados apenas os estudos que, com convicção, fazem parte do universo temático 

investigado. 

Em linhas gerais, os achados oriundos do levantamento bibliográfico sugerem 

pouca publicação sobre o tema fanzinedição nos espaços escolares. Esse fato pode ser 

indicativo, entre outras hipóteses, de que ainda não há uma publicação relevante, nos 

periódicos e eventos pesquisados, sobre a temática em foco. Para fins didáticos, é útil 

agrupar os dados que serão apresentados em quadros, em função do volume total de 

publicações nas bases de pesquisa já referidas e delimitadas, conforme será exposto a 

seguir. 

 

2.3 Mapeamento dos dados – organização e análise 

 

O resultado das buscas nos dois locais, Portal da CAPES e site da SBEnBio, 

nos levou, a priori, a elaboração de um quadro quantitativo e/ou comparativo das 

produções publicadas no período entre 2005 e 2016 que demonstravam afinidade com 

nosso objeto de estudo. Assim sendo, o quadro 2, exposto a seguir, ilustra os números 

totais dos achados, demonstrando por base a quantidade de trabalhos que possuem 

relação com o tema desta investigação, sem repetição de títulos. 

 
Quadro 2 – Achados por base de pesquisa e a relação entre o que foi encontrado por 
quantidade de trabalhos disponíveis sobre as categorias de análise. 

BASE 
ACHADOS 

APROXIMADOS 
SOBRE A TEMÁTICA 
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Portal da CAPES 16 Fanzine e Escola 

Portal da CAPES 1 Fanzine e Ensino de Ciências/Biologia 

Portal da CAPES 3 Fanzine e Formação de Professores 

SBEnBio 16 
Fanzine e seus similares (cartilhas, 

revistas, histórias em quadrinho, livretos, 
etc.) 

TOTAL 36 -- 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A busca inicial deu-se por artigos nos dois locais usando os descritores 

centrais com e sem aspas. Vale frisar que o uso, ou não, das aspas nos descritores não 

implicou em alterações na quantidade de trabalhos obtidos. Observou-se que se tratava, 

inclusive, dos mesmos trabalhos. Cientes disso, nos apropriamos dos resumos das 

publicações, selecionando os trabalhos que iriam fornecer subsídio as nossas reflexões. 

Mais tarde, realizamos a análise, fundamentando-se na integralidade daqueles textos que 

se encontravam diretamente ligados à nossa área de pesquisa. 

Conforme se visualiza no quadro 3, a pesquisa por palavras-chave nos 

diferentes locais de buscas aponta para uma baixa quantidade de produções publicadas 

sobre as temáticas pesquisadas. Isso nos possibilita formular a hipótese de que as 

publicações nessa área ainda são insuficientes, apesar de sua importância. 

Dada à proporcionalidade numérica dos achados da SBEnBio, um refinamento 

foi realizado e está sendo apresentado no quadro que se segue. 

 

Quadro 3 – Descrição dos estudos segundo o evento; o total de trabalhos do evento; o 
total de trabalhos no eixo de nosso interesse; o número de trabalhos relevantes ao objeto 
de estudo dentro do eixo temático e, finalmente, seus percentuais. 

EVENTO 
(ANO) 

 

TRABALHOS 
NO EVENTO 

TRABALHOS DO 
EIXO TEMÁTICO 

“DESENVOLVIMEN-
TO DE 

ESTRATÉGIAS 
DIDÁTICAS PARA O 

ENSINO DE 
BIOLOGIA” 

RELEVÂNCIA 
AO OBJETO 
DE ESTUDO 
(FANZINE) 

 

PORCENTAGEM 
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I ENEBIO 
(2005) 

283 38 1 2,63% 

II ENEBIO 
(2007) 

219 50 0 0,00% 

III NEBIO 
(2010) 

417 139 3 2,87% 

IV NEBIO 
(2012) 

331 79 2 2,53% 

V ENEBIO 
(2014) 

568 133 7 5,26% 

VI NEBIO 
(2016) 

699 155 3 1,93% 

TOTAL 2 517 594 16 2,69% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Considerando o quadro 3, observamos que a relação entre os números totais 

de trabalhos encontrados e apresentados nos 6 (seis) ENEBIO, em comparação com a 

aproximação inicial ao tema de pesquisa, é pouco significativa, o que sugere uma 

continuidade ao debate sobre o tema. 

No I ENEBIO, realizado em 2005 no estado do Rio de Janeiro (RJ), em seu 

volume total de estudos (283), apenas 38 produções enquadraram-se no eixo temático 

de nosso interesse. Destas produções, somente 1 (uma) fazia referência ao tema, ou 

seja, encontrou-se uma taxa de apenas 2,63%. Vale lembrar, que a análise de corte se 

deu mediante a leitura dos resumos e, em alguns casos, da publicação na integra. 

Ao analisarmos os anais do II ENEBIO, não identificamos publicações que se 

aproximassem desta investigação, neste importante evento da educação. Há aqui, 

claramente, uma lacuna expressiva nas discussões e nos debates acerca do objeto de 

estudo sob exame, especificamente, no ano de 2007. Isso fomenta reflexão sobre a 

possibilidade deste tema carecer de mais publicações científicas. 

Ao consultar os anais do III ENEBIO, percebemos que no ano de 2010 houve 

um número de 139 trabalhos publicados no Eixo Temático Estratégias Didáticas para o 

Ensino de Biologia. Sendo feito uma leitura flutuante destas publicações, foram 

escolhidos apenas 3 (três) produções (2,87%) que atendiam aos critérios de inclusão e 

exclusão pré-estabelecidos. 

Ao procedermos ao mesmo critério metodológico nos anais do IV ENEBIO, 

ocorrido no ano de 2012, encontramos um número correspondente a 79 publicações na 
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área escolhida que, ao serem submetidas aos critérios de inclusão e exclusão, resultaram 

em dois artigos (2,53%) que tinham aproximação com nossa área em estudo. 

Curioso notar, também, que em 2012 foi publicado, no Brasil, o primeiro livro13 

que aborda o tema fanzines na escola, escrito pela autora Renata Queiroz Maranhão. 

Em linhas gerais, a obra tem como objetivo convidar e seduzir professores a produzirem 

situações em que zines aparecem como ferramenta atuante. Além disso, o livro busca 

organizar e propor reflexões sobre a utilização de zines em contextos educacionais, 

especialmente, aquelas desenvolvidas em espaços escolares.   

Quanto as publicações encontradas nos anais do V ENEBIO, foram 

descartados 94,73% dos trabalhos pesquisados, totalizando 126 produções. Vale 

salientar que, os 7 (sete) artigos encontrados que obedeceram aos critérios de inclusão 

e exclusão, representam a maior quantidade de achados por encontro em, 

aproximadamente, 10 (dez) anos de eventos. 

Prosseguindo com o mapeamento, no último evento, VI ENEBIO, realizado em 

2016, após as buscas nos anais, detectamos 3 (três) publicações que dialogam com 

nossa proposta de estudo, em meio aos 155 trabalhos apresentados. Em termos 

percentuais, podemos afirmar que menos de 2% da produção do evento relaciona-se 

com o objeto pesquisado. 

Baseando-se ainda no quadro 3, notamos que das 594 produções científicas 

encontradas nas seis edições do evento disponíveis para acesso, 578 não correspondiam 

ao tema em foco deste estudo e, portanto, foram excluídas. Deste modo, revelamos 

problemas relacionados a falta ou a baixa produção literária sobre a temática examinada 

no espaço temporal definido para as buscas, compreendido entre 2005 a 2016. Por outro 

lado, averiguamos que houve um discreto crescimento no desenvolvimento dos estudos 

sobre o uso do fanzine e seus similares com o passar do tempo. Foram, certamente, 

produções esporádicas, mas que indicam uma certa preocupação e um reconhecimento 

tímido das potencialidades da utilização do fanzine na escola. 

Enfim, o singelo percentual de publicações indica que existe a necessidade de 

outros estudos que possibilitem a avaliação do fanzine, enquanto instrumento 

                                                           
13 O livro “Fanzines nas Escolas: convite à experimentação” têm 113 páginas e foi lançado pela Editora da 
Universidade Estadual do Ceará – EdUECE, em Fortaleza-CE. 
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pedagógico, e de seus efeitos nos processos de ensino-aprendizagem, mais exatamente, 

no tocante aos saberes das ciências naturais. Baseando-se nesta relação inicial de 

achados, a construção do Estado da Questão foi se delineando, possibilitando, 

sobretudo, uma reflexão sobre o que vem sendo produzido nos dias contemporâneos no 

tocante ao tema de nosso interesse e quais convergências e divergências podem ser 

identificadas entre os estudos mapeados e nossa proposta de dissertação. 

 
 

2.4 Os caminhos percorridos e as contribuições dos estudos encontrados 

 

Para esclarecer o modo como se deu o trabalho efetuado com os achados, 

subdividimos este tópico em duas partes. Cada seção seguinte, por sua vez, procura 

elencar, por meio de quadros descritivos, os estudos selecionados segundo os locais de 

buscas, para que se tenha uma visão mais estruturada dos achados. Logo após, é feita 

uma breve análise sobre os textos escolhidos, geralmente, considerando o objetivo, a 

metodologia, os resultados e os aspectos conclusivos da pesquisa. Nesse momento, a 

intenção é, primeiramente, estabelecer um diálogo entre os pesquisadores que se 

dispuseram a investigar o trabalho com zines no âmbito educacional e, secundariamente, 

trazer à tona os aspectos convergentes e divergentes de cada um a fim de possibilitar 

uma melhor visualização da temática. Então, de início, apresentamos as publicações 

mapeadas nos periódicos nacionais. Na segunda parte, demonstramos os trabalhos 

publicados e mapeados nos Encontros Nacionais da SBEnBio (2005-2016). 

 
 

 

2.4.1 O que dizem os estudos publicados no Portal da CAPES? 

 

Neste item, apresentamos um panorama quantitativo das publicações nos 

periódicos publicados entre 2007 e 2016 por meio de um quadro descritivo (Quadro 4). 

Objetivando um melhor entendimento, os estudos mapeados foram estruturados no 

quadro conforme o ano de publicação, local, autor, título, tema central e periódico. É 

oportuno mencionar, que o quadro considera, primeiramente, os estudos mais antigos e, 

na sequência, os mais recentes.  
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A priori, destacamos que os estudos inerentes ao assunto pesquisado têm 

demonstrado maior representatividade nos anos de 2010, 2014 e 2016. No tocante a 

distribuição geográfica das publicações, há também, no quadro 4, o indicativo de que as 

temáticas encontradas são oriundas, em sua maioria, da região Sudeste, tendo apenas 

quatro achados provenientes da região nordeste nos periódicos nacionais pesquisados. 

Com o processo seletivo, foram identificadas um total de 20 produções. A 

princípio, foram analisados os resumos, cuja finalidade foi selecionar os trabalhos que 

iriam fundamentar este estudo. Logo após, foi-se procedendo à análise, na medida em 

que os trabalhos na íntegra passaram a fazer parte da pesquisa. 

 
Quadro 4 – Síntese do mapeamento realizado em artigos publicados em periódicos 
(2007–2016). 

ANO LOCAL AUTOR TÍTULO TEMA 
CENTRAL 

PERIÓDICO 

2007 PORTUGAL 
 

GONÇALVES Jornal Escolar: 
da periferia ao 
centro do 
processo 
educativo 

Educação e 
Comunicação 

Associação 
Portuguesa de 
Ciências da 
Comunicação.  

2009 MG CAMPOS Abrafanzine: da 
publicação 
independente à 
sala de aula 

Educação Txt: Leituras 
Transdisciplinares 
de Telas e Textos 

2010 SP NETO Reinvenção do 
Educador, 
Visualidade e 
Fanzinagem: 
autoformação, 
rigor e 
critatividade na 
perspectiva do 
inacabamento 
Freireano 

Formação de 
Professores 

Debates em 
Educação 

2010 RJ NASCIMENTO Fanzines: 
reflexões acerca 
do uso de mídia 
independente na 
perspectiva de 
potencialização 
de ideias 

Educação e 
Mídias 

Extraprensa 

2010 PA MONTEIRO Projeto Segundo 
Tempo: o fanzine 
e a leitura do 
esporte em 
bairros violentos 

Educação e 
Cidadania 

Conexões 

2010 PI MUNIZ Fanzines e 
Posicionamentos 
Discursivos: entre 

Educação e 
Comunicação 

Entrelugares 
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o antigo e o 
moderno 

2011 CE CHAVES et al. Salas Interativas 
e Ações 
Comunitárias: 
educação 
ambiental em 
terra indígena  

Educação 
Ambiental 

Revista Geográfica 
de América Central 

2012 RS PACHECO O Jornal na 
Escola: a 
construção da 
identidade do 
aluno 

Educação Signo 

2012 RS FEIL Produção de 
signos, a partir da 
experimentação 
de fanzines, no 
ensino em 
Comunicação 
Social 

Educação e 
Comunicação 

Galaxia 

2013 SP LOPES; 
BORBA e 
MONZELI 

Expressão Livre 
de Jovens por 
meio do Fanzine: 
recurso para a 
terapia 
ocupacional 
social 

Educação e 
Saúde 

Saúde e Sociedade 

2013 RR SPOTTI e 
SANTOS 

A prática de 
leitura e da 
produção textual 
na escola através 
do fanzine 

Leitura e 
Escrita 

Revista Philologus 

2014 GO LACERDA Ambiente 
Escolar: o 
protagonismo do 
estudante com 
fanzines 

Educação Imaginário! 

2014 RJ TRINDADE et 
al. 

História em 
Quadrinhos – 
Uma narrativa 
para despertar no 
aluno o gosto 
pela leitura e pelo 
patrimônio e 
cultura escolar 

Ensino de 
História 

Revista Philologus 

2014 SP ANDRAUS A Não-
linearidade 
Mental da 
Juventude: 
informação e 
formação 
interdisciplinar, 
tecnologias e 
zines 

Educação e 
Tecnologia 

Interdisciplinaridade  
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2014 RS MELLO Suportes de 
Experimentação: 
fanzines e cut-
ups como recurso 
estético na 
escrita 

Educação, 
Comunicação 
e Informação 

Alegrar 

2015 SP RIBEIRO; 
LOBO e 
PRADO 

O fanzine como 
meio de 
orientação e 
prevenção contra 
maus-tratos à 
criança 

Educação e 
Cidadania 

Revista da 
Sociedade Brasileira 
de Enfermeiros 
Pediatras 

2016 AL BEZERRA e 
SANTOS 

Ensino de 
Ciências da 
Educação de 
Jovens e Adultos: 
(res) significando 
sabres na 
produção de 
fanzines 

Ensino de 
Ciências 

Revista de 
Educação, Ciências 
e Matemática 

2016 SP SILVA e 
FERNANDES 

Leitura semiótica 
das identidades 
profissionais de 
professores de 
ciências por meio 
do fanzine 

Formação de 
Professores 

Revista Tecné, 
Episteme y Didaxis: 
TED 

2016 SP SILVA Políticas Públicas 
e Homofobia: 
diário de campo 
em uma escola 
destinada ao 
público LGBTTT 

Educação e 
Cidadania 

Comunicações 

2016 CE FEITOSA e 
GOMES 

Contribuições do 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de 
Iniciação à 
Docência (Pibid) 
para a formação 
docente na área 
de Matemática. 

Formação de 
professores 

Debates em 
Educação Científica 
e Tecnológica 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Em meio às publicações dos periódicos nacionais mapeadas, identificamos 

com frequência trabalhos que se propuseram a imprimir uma perspectiva pedagógica ao 

processo de produção de fanzines e de seus equivalentes, em ambientes de 

aprendizagens. Entre os 20 autores que se debruçaram sobre temas de interesse da 

nossa pesquisa, 17 se dedicaram a discutir a natureza educativa dos zines, suas 

possibilidades e impasses. 
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Gonçalves (2007) socializou resultados de uma investigação que estudou a 

produção de jornais no contexto das escolas portuguesas. A ação teve como objetivo 

central analisar a potencialidade dos jornais escolares como veículo educativo. Para 

atingir tal objetivo, o autor utilizou-se da metodologia de “estudo de caso múltiplo”, 

procurando explorar diferentes instituições que se destacavam no país pela enorme 

dedicação na promoção de textos jornalísticos. 

O autor enfatiza que o fanzine se constitui um ótimo exemplo dos jornais de 

iniciativa dos alunos, pois os aproxima de seus professores, ultrapassando e abolindo 

barreiras no relacionamento interpessoal, promovendo e desenvolvendo a 

aprendizagem, a investigação, a leitura, a escrita, o contato e o estreitamento de laços 

entre a escola e a comunidade. Durante o processo de construção da mídia, os alunos 

possuem a oportunidade de escrever para terceiros, discutir e partilhar opiniões, trabalhar 

em equipe, valorizar as virtudes e capacidades individuais, trazer para a escola os 

problemas, as preocupações e a discussão dos grandes temas da comunidade, do país 

e do mundo, levar também para outros contextos as angústias, as problemáticas e o que 

de bom se faz nas escolas. Gonçalves (2007) conclui seu trabalho ressaltando, então, 

que a produção de fanzines não deve ser valorizada apenas em termos de seu produto 

final, mas especialmente pelo processo de produção de seus objetos, que deverá ser 

rico, dialogado e envolvente. 

Na mesma linha de integração entre fanzinagem e escola, Pacheco (2012) 

apresenta um relato sobre a experiência do GasparZine, um jornal desenvolvido dentro 

de um colégio particular por professores, pais e alunos, com o intuito de divulgar as ações 

realizadas na instituição, incentivar a leitura e a escrita, estimular a identificação dos 

alunos com o ambiente escolar, entre outros objetivos. Após a elaboração do fanzine 

institucional amador, observou-se a participação efetiva da comunidade escolar na 

divulgação das atividades, o que a manteve comprometida com o processo educacional; 

evolução do relacionamento dos alunos com as publicações; desenvolvimento social e 

linguístico dos envolvidos e, por fim, estímulo à leitura e problematização.  

Estes resultados vão ao encontro dos levantados na pesquisa de Gonçalves 

(2007), o que reforça a validade do fanzine como ferramenta que auxilia no 

aperfeiçoamento do processo educacional. Na visão dos autores citados, a fanedição 
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trata-se de um espaço de formação e exercício da cidadania que favorece o crescimento 

dos alunos, capacitando-os para à vida em sociedade. 

Trazendo um recorte de uma outra pesquisa, Campos (2009) levantou e 

respondeu os seguintes questionamentos: o que se aprende com zines? O que move um 

professor da escola formal na decisão de fazer uma atividade envolvendo zines na sala 

de aula? Ancorada nessas questões, a pesquisadora propôs aos estudantes da 

Educação Básica, em Minas Gerais, oficinas de fanzines. Nelas, os estudantes foram 

incentivados a refletir, escrever e trocar impressões sobre diferentes temas de suas 

preferências (mídia, rede, eleições, etc.). 

Ao final do estudo, a autora concluiu que a partir da publicação de fanzines, é 

possível para o professor aprimorar a capacidade dos alunos de pesquisar informações 

relevantes, levantar um olhar crítico sobre o cotidiano e sobre os conteúdos abordados 

nas diversas disciplinas, produzir uma mídia comunicativa que expresse ideias, combinar 

textos e imagens e, também, desenvolver a criatividade. 

Importante notar, que Campos (2009) chama a atenção para o fato de que o 

fanzine não pode ser levado para à sala de aula apenas como técnica, mas como 

complemento do trabalho docente. Isso significa, que tais produções devem ir além da 

caneta vermelha utilizada para correção, do armário da escola, da nota registrada no 

diário de classe. É imprescindível, portanto, que os fanzines tenham um propósito 

previamente definido para cada situação e que consigam transpor as barreiras dos muros 

da escola. 

Tal ideia corrobora com o pensamento de Nascimento (2010). O seu estudo 

teve como objeto de investigação a discussão sobre o uso de fanzines como estratégia 

para divulgação de ideias, críticas e opiniões. A autora nos diz que por mais que o 

processo de produção e distribuição seja precário, jamais um zine é feito apenas para 

ficar engavetado. Mesmo que haja restrições quanto à sua divulgação, é preciso resistir. 

Conseguir vencer os obstáculos financeiros, fazendo a tecnologia trabalhar a seu favor, 

parece ser uma tática interessante. 

Monteiro (2010), por sua vez, buscou analisar, por meio da construção de 

fanzines, o retrato das difíceis histórias de vida de alunos envolvidos com a criminalidade 

na cidade de Belém do Pará. Especificamente, o estudo buscou visualizar as relações de 
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ensino/aprendizagem e as interações professor/aluno em meio à realidade em que estes 

personagens estavam inseridos. Neste caso, os alunos foram convidados a produzirem 

uma revista da própria vida, contando a sua história. O resultado encontrado superou as 

expectativas do professor e dos alunos. Em suas produções autobiográficas, os alunos 

sentiram-se livres para expor os seus problemas e as dificuldades que encontravam na 

vida. 

Com base no que Monteiro (2010) descreve, a experiência proposta estimulou 

a criatividade dos alunos e ajudou os professores na aproximação com alunos 

considerados de difícil trato. Os fanzines colaboraram para o enriquecimento da prática 

de esportes e oportunizou aos alunos a expressão dos seus sentimentos de maneira 

simples e direta. Esse último ponto é também analisado por outros autores, dentre eles, 

Silva (2016).  

Silva (2016) investigou aulas de produção de fanzines numa escola voltada 

para o público LGBTTT14, chamada E-JOVEM, em Campinas. O estudo objetivava 

conhecer a realidade vivida pelos alunos e professores e as possíveis transformações 

experimentadas tanto no âmbito pessoal (aprendizagem, liberdade, entre outros) quanto 

no âmbito coletivo, relativo ao combate à homofobia. 

Na investigação, Silva (2016) constatou que os fanzines se constituíram 

excelentes escritos autobiográficos, abrindo espaços para expressão e socialização de 

sentimentos, pensamentos e opiniões, uma vez, que os estudantes tinham consigo a 

necessidade gritante de expor para a sociedade algo que estava severamente contido 

dentro deles. Isso acontece, no entendimento de Nascimento (2010), já apresentada 

aqui, por que o fanzine é um “lugar” onde são experimentadas visões de mundo, 

geralmente, sem espaço em outras mídias. Fanzinar é um meio de exprimir uma 

experiência, isto é, de potencializar maneiras de intervir e enxergar a experiência de ser 

e estar no mundo. Nesse contexto, exteriorizar uma visão de mundo é dar voz e vez 

àquilo que está guardado e tem pressa para se libertar.  

Para todos esses autores, a realização de zines autobiográficos no contexto 

da sala de aula se revela benéfico também para o professor, sobretudo, no que se refere 

ao processo de descoberta das particularidades (quase sempre, encobertas) que 

                                                           
14 LGBTTT é a sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. 
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atravessam a história pessoal dos estudantes e que podem ou não favorecer as relações 

educativas que se estabelecem no cenário escolar. 

O uso dos fanzines, em situações de aprendizagens, vem sendo analisado sob 

outros enfoques. Spotti e Santos (2013) são pesquisadores que procuraram investigar, 

no campo de estudos linguísticos, a verdadeira contribuição da fanzinedição para a 

função social da leitura e da escrita. Notou-se, no caso específico da referida 

investigação, potencialidades relacionadas ao aprimoramento da competência 

comunicativa, fomento para a pesquisa, incentivo as diferentes formas de socialização e 

capacidade de adaptação discursiva dos fanzineditores aos diferentes contextos sociais. 

Na mesma linha de enfoque da nossa proposta de pesquisa, Mello (2014) e 

seu estudo fornecem direcionamentos mais específicos e profundos acerca da 

aplicabilidade das imagens combinadas a textos que, geralmente, aparecem nos zines. 

A autora nos diz que é na possibilidade de confundir as características textuais e 

imagéticas da palavra, na desordem potencializada pelo choque do dado imediato da 

imagem, que se encontra a potência da estética dos fanzines e das técnicas de cut-up15. 

A utilização destes recursos, contudo, ainda é bastante tímida no campo da Educação. 

Então, por intermédio de pesquisas como esta, espera-se mostrar a força deste aparato 

estético e, ao mesmo tempo, incentivar o uso dessa estratégia nos processos 

pedagógicos e/ou artísticos. 

Prosseguindo com as análises, encontramos Andraus (2014) que, a seu modo, 

retrata a potencialidade dos fanzines enquanto revistas independentes, criativas e 

interdisciplinares, criadas pelos alunos. Zines, para o autor, funcionariam como 

catalisadores de ideias dos jovens, já que, tendem a colocar esses sujeitos na condição 

de laboratórios de seus processos criativos e até mesmo de seus autoconhecimentos. 

Por tudo isso, zines podem, apesar de insuficientes como único recurso educacional, 

ajudar no caminhar de uma nova maneira de integrar na educação desses jovens os tão 

desejados aspectos formativos, éticos e morais. 

                                                           
15 Para Mello (2014) o método dos cutups tem como objetivo produzir um pensamento efetivado por 

imagens, por processos analógicos, utilizando corte e colagem tanto em textos escritos quanto em 
gravações de áudio ou filmagens, em detrimento do circuito lógico-sintático imposto como primeira 
instância reflexiva pela linguagem. 
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Da contribuição ainda não mencionada cita-se Lacerda (2014), versando sobre 

o protagonismo do estudante com o fanzine. Curioso notar, que o relato apresentado pelo 

autor deriva da sua experiência docente pautada na produção coletiva de zines com os 

temas bullying e valorização do patrimônio escolar, em duas unidades de ensino da 

Educação Básica do estado de Goiás. Para Lacerda (2014), o estudante assume, no 

fazer zínico, nitidamente, uma postura de ator principal, se tornando o protagonista dos 

processos de construção do conhecimento prático-científico. O professor, por sua vez, 

possuirá, nesta mesma situação de ensino, a função de mediar a aprendizagem dos 

discentes.  

Ao final, o estudo comprovou que a utilização de zines no contexto escolar 

além de prática atraente e viável, parece possibilitar aprendizagens atitudinais, basta ver 

que os casos de bullying foram praticamente abolidos e que as depredações das 

unidades escolares pesquisadas cessaram. Lacerda (2014) advoga que zines podem 

funcionar como instrumentos que primam pela conversão do processo de aprendizagem 

em momentos vivenciáveis e carregados de significados para o aluno. O mesmo diz 

Trindade et al. (2014), que usou fanzines para sensibilizar os alunos sobre a importância 

da preservação do patrimônio histórico e cultural numa escola pública de grande valor 

simbólico na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. 

Em relação ao nosso tema central, é interessante considerar um aspecto 

relevante encontrado na pesquisa de Feil (2012), ao argumentar, a partir de uma 

atividade realizada em sala de aula, que a vivência de fanzines pode proporcionar aquilo 

que Gilles Deleuze chama de signos e, em consequência, a aprendizagem (no sentido 

do mesmo autor). Desse modo, Feil (2012) ressalta que signos podem ser promovidos 

na experimentação de fanzines na medida em que estes, ao lidarem com as formas ditas 

estáveis (sobretudo com aquelas que tangem à estrutura de expressão dos meios de 

comunicação), testemunham que tais formas não são tão fixas quanto aparentam ser. 

Em outras palavras, a contribuição de Feil (2012) para nossa proposta de pesquisa, 

pauta-se no fato de que: 1) a aprendizagem nada tem a ver com a contemplação, mas 

acontece sempre em função de uma violência; 2) signos promovem essa violência; 3) a 

experimentação de fanzines pode promover signos na medida em que violenta (deforma) 

as formas tradicionais constitutivas dos meios de comunicação. 
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Nessa digressão temporal, encontra-se, em 2013, a contribuição de Lopes, 

Borba e Monzeli que, naquele momento, se propuseram a analisar o potencial do fanzine 

como recurso para a Terapia Ocupacional Social, uma vez que este possibilita, na 

intervenção técnica, a discussão sobre diferentes temáticas levantadas e abordadas 

pelos próprios participantes dos processos. Destaca-se, na fala desses autores, a 

importância das reflexões e elaborações relacionadas à livre expressão, bem como a 

visibilidade que esse recurso pode possibilitar. Muniz (2010), também, em seu artigo, 

enaltece a liberdade de expressão como um elemento característico e particular dos 

zines. Nas palavras da autora: “o fanzine parece mesmo se constituir, por excelência, em 

um veículo em que é possível contar qualquer história, de qualquer forma” (p. 8). 

Em 2015, encontra-se apenas uma contribuição ao tema, a de Ribeiro, Lobo e 

Prado que se incumbiram de analisar a plausibilidade dos zines enquanto recurso de 

comunicação utilizado na prevenção contra os maus-tratos as crianças. Contataram-se, 

após o levantamento realizado nos meios virtuais, que os fanzines são excelentes 

instrumentos para este fim e que os profissionais de saúde precisam conhecer e utilizar 

esse recurso. 

A seguir citaremos dois estudos que empreendem discussões sobre o 

exercício da fanedição em cursos de formação de professores no Brasil; e, logo após, 

apresentaremos um estudo acerca do docente artista-reflexivo16 e de sua formação, no 

âmbito do Pibid. 

Santos Neto (2010), no âmbito de sua prática docente no Mestrado em 

Educação da Universidade Metodista de São Paulo, propôs aos alunos que produzissem 

fanzines sobre suas trajetórias biográficas. Silva e Fernandes (2016), por sua vez, num 

dado contexto de formação de professores, promoveram oficinas para docentes das 

áreas de Ciências que foram estimulados a produzir um fanzine reflexivo sobre a 

construção da sua identidade profissional. 

Um fato interessante de se observar, tendo como base os estudos de Santos 

Neto (2010) e Silva e Fernandes (2016) é que, embora o processo zínico tenha se dado 

em tempos e em cenários distintos, os resultados foram parecidos. Em todos os casos, 

                                                           
16  Modelo profissional que iremos defender ao longo deste estudo. 



50 
 

  

as narrativas biográficas levaram ao refinamento da capacidade dialogal, escuta sensível, 

autoralidade, criatividade e autoconhecimento – condições primordiais para o trabalho 

pedagógico – dos editores. Ora, se as narrativas biográficas colaboram para o 

conhecimento de si, as reflexões propostas na produção de zines sobre os percursos 

formativos, auxiliam os professores na tomada de decisão, deixando-os mais conscientes 

para o fazer docente. 

Feitosa e Gomes (2016) investigaram as contribuições do Pibid para a 

formação docente dos bolsistas do projeto Pibid-Matemática do IFCE, Campus Crateús, 

inseridos no programa. Em linhas gerais, os autores verificaram que, o Pibid estimula a 

aquisição de saberes práticos, provenientes da vivência direta com a escola de ensino 

básico; e, que constitui lócus de ação colaborativa, possibilitando a formação de 

professores artistas-reflexivos nos ambientes escolares e/ou acadêmicos. 

Fechando as análises dos artigos publicados em periódicos, passa-se para os 

trabalhos que mais se aproximam de nossa proposta de investigação, posto que, se 

tratam de produções zinescas pautadas na (res) significação de saberes relativos às 

Ciências Naturais. Bezerra e Santos (2016) contam que propuseram uma oficina de zines 

para que estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Maceió-AL, 

pesquisassem e debatessem sobre a temática, Ecologia e Impactos Ambientais.  

As autoras dizem que, por intermédio da prática zínica, os educandos puderam 

produzir conhecimentos e que esses saberes foram amparados pela bagagem 

sociocultural que os estudantes já apresentavam. Vale ressaltar que, nos fanzines 

analisados, observou-se mensagens sobre impactos ambientais de atividades humanas, 

noções sobre as alterações na vegetação nativa, os problemas gerados pelo acúmulo de 

lixo no ambiente urbano e a necessidade urgente de conscientização ambiental. Frente 

a essa abordagem diversificada, é bastante crível que, os sujeitos envolvidos, a sua 

maneira, se colocaram na posição de pesquisadores, quando na tarefa de elaborar seu 

fanzine. 

Bezerra e Santos (2016) concluem que é possível propor, no chão da sala de 

aula, práticas capazes de estabelecer diálogos e articulações entre o conhecimento 

prévio e o conhecimento científico, vislumbrando, nos discentes, uma mudança de 

comportamento e um olhar sobre si e sobre a realidade que o cerca. As autoras vão ao 
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encontro de Chaves et al. (2011), ao reconhecerem que esta característica foi de 

fundamental importância para que a equipe de pesquisadores - alunos universitários – 

pudesse alcançar seus objetivos de pesquisa junto aos sujeitos participantes. Neste caso, 

a relação com a temática em tela acontece, especificamente, quando o fazer zínico 

promoveu uma integração entre o conhecimento dos alunos universitários 

(pesquisadores em ação) e o universo daqueles que atendiam (professores e alunos de 

uma comunidade indígena), valorizando e preservando os saberes culturais indígenas 

presentes na comunidade investigada. 

Os estudos apresentados até aqui, predominantemente, direcionaram os usos 

de zines para os mais distintos cenários da educação básica, conforme observamos nos 

estudos de Gonçalves (2007), Campos (2009), Monteiro (2010), Chaves et al. (2011), 

Lopes, Borba e Monzeli (2013), Lacerda (2014) e Bezerra e Santos (2016). Também é 

possível notar que duas produções descritas fomentavam, de algum modo, a discussão 

do exercício da fanedição para o bojo da formação de professores no Brasil e que, pelo 

menos, uma produção trouxe reflexões sobre o modelo do professor artista-reflexivo. Isso 

nos interessa, uma vez, que a investigação que nos propomos a desenvolver envolverá, 

além de docentes e alunos da Educação Básica, professores em formação inicial. 

Pretendemos, secundariamente, analisar seus olhares sobre a fanzinagem a fim de 

identificar possíveis ganhos advindos do contato com zines. Neste caso, as publicações 

de Santos Neto (2010); Silva e Fernandes (2016); e, Feitosa e Gomes (2016) delineadas 

a pouco no texto, subsidiarão o processo. 

Portanto, percebemos que o panorama das pesquisas mapeadas e 

apresentadas até aqui permitem visualizar as tendências de estudos e investigações nas 

áreas de fanzinedição e educação, que enfocam, precisamente, a atividade zínica, o 

desenvolvimento de competências e habilidades alcançado nesta prática pelos 

educadores e educandos, os benefícios, as dificuldades e os impasses para sua 

realização. Aliado a isso, é válido ressalvar que não foi encontrado, nos periódicos 

pesquisados, nenhum estudo sobre produção zínica atrelada ao ensino de biologia na 

escola regular, objeto de investigação que o nosso estudo se propõe investigar.  

Os estudos de Chaves et al. (2011) e de Bezerra e Santos (2016) foram os 

que mais se aproximaram da temática ao narrar situações de aprendizagens onde zines 
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foram pertinentes na compreensão dos fenômenos biológicos. No entanto, eles se 

restringem a abordagem de assuntos ligados a Educação Ambiental, bem como realizam 

suas experiências zínicas em outras modalidades de ensino, menos no Ensino Médio, 

etapa final do processo formativo da Educação Básica onde se pretende realizar esta 

investigação. O primeiro estudo tem o seu foco na educação escolar indígena. O 

segundo, em aulas de uma escola da Educação de Jovens e Adultos.   

 

2.4.2 O que dizem os estudos apresentados nos Encontros Nacionais da SBEnBio 

(2005–2016)? 

 

A análise dos anais da SBEnBio, no que concerne ao tema de pesquisa, 

resultou em poucos achados. Embora a busca tenha ocorrido entre os anos de 2005 a 

2016, só obtivemos resultados no ano de 2005 e, depois disso, entre os anos de 2010 e 

2014, ficando um hiato de 4 (quatro) anos subsequentes sem discussão sobre a tema 

(2006 a 2009). Lembramos que esse panorama é resultado do levantamento feito, 

especificamente, no eixo temático de interesse da nossa investigação, Estratégias 

Didáticas. Visando criar condições objetivas de análise, foi elaborada o quadro 5, que 

organiza as obras das mais antigas para as mais recentes. Assim, apresentamos, nesse 

tópico, a análise qualitativa dos 13 trabalhos encontrados. 

 

Quadro 5 – Descrição dos estudos segundo o ano de publicação, autor, título dos 
trabalhos, tema central e objetivo das produções mapeadas (2005–2016). 

ANO LOCAL AUTOR TÍTULO TEMA 
CENTRAL 

OBJETIVO 

2005 RJ MACHADO e 
GONÇALVES 

Possibilidades 
do uso das 
histórias em 
quadrinho como 
material de 
apoio ao ensino 
de educação 
ambiental 

Educação 
ambiental 

Discutir o modo 
como a 
educação 
ambiental 
aparece nas 
histórias em 
quadrinhos, 
analisando as 
possíveis formas 
de suas 
aplicações no 
Ensino 
Fundamental. 
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2010 SP SANTANA e 
ARROIO 

Histórias em 
Quadrinhos e 
Ensino de 
Ciências: a 
formação de 
professores 

Formação de 
professores; 
Ensino de 
Ciências 

Levar aos 
professores de 
ciências o debate 
em torno da 
utilização das 
histórias em 
quadrinhos como 
recurso para a 
elaboração de 
atividades de 
ensino. 

2010 SE MENESES et 
al. 

“Lixo, cada um 
em seu lugar! ”: 
uma história em 
quadrinhos para 
retratar a 
questão 
ambiental em 
sala de aula. 

Educação 
ambiental 

Apresentar 
sugestões de 
aplicação das 
HQs como 
recurso didático 
que favorece o 
Ensino de 
Ciências e a 
abordagem dos 
assuntos 
relativos a 
Educação 
Ambiental. 

2010 DF ARAÚJO 
JUNIOR, 
AVANZI e 
GASTAL 

Nós e os 
Animais: 
histórias de vida 
penduradas em 
cordel uma 
experiência de 
democratização 
de saberes no 
ensino de 
zoologia para 
jovens e adultos 

Ensino de 
zoologia 

Descrever ações 
educativas com 
foco em 
narrativas 
autobiográficas, 
situadas dentro 
de um projeto 
extra-classe 
vivido por jovens 
e adultos de uma 
escola pública, 
fortalecendo o 
entendimento 
dos assuntos 
zoológicos e 
descortinando a 
ideia de que a 
formação de 
leitores é 
responsabilidade 
de uma só 
disciplina. 

2012 DF REHEM et al. Avaliações 
animadas 

Avaliações de 
aprendizagen
s 

Demonstrar que 
recursos lúdicos 
(quadrinhos, 
música, filmes, 
livros, tiras, etc.) 
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podem ser 
utilizados, com 
sucesso, nas 
avaliações de 
aprendizagens. 

2012 ES PAGEL et al. A utilização de 
imagens como 
recurso 
metodológico no 
ensino de 
biologia 

Ensino de 
biologia 

Analisar as 
potencialidades 
do uso da 
linguagem 
imagética como 
um meio para a 
construção do 
conhecimento 
biológico e 
contribuir com a 
discussão sobre 
o uso de 
imagens como 
recurso 
metodológico em 
práticas de 
ensino.  

2014 SP SILVA, 
OLIVEIRA e 
CAMPOS 

A prática 
pedagógica e a 
história em 
quadrinhos no 
ensino de 
ciências 

Ensino de 
ciências 

Discutir práticas 
docentes 
pautadas em 
ações didáticas 
que 
possibilitaram a 
reflexão dos 
conceitos 
propostos (Meio 
Ambiente, 
Reciclagem e 
Reutilização) por 
meio da história 
em quadrinho. 

2014 BA SILVA Experimentar o 
cotidiano pelas 
escritas, 
sensações e 
fotografias no 
ensino de 
biologia. 

Ensino de 
biologia 

Relatar uma 
experiência em 
que os alunos da 
graduação foram 
convidados a 
fotografar 
imagens que, de 
alguma forma, 
dissessem algo 
sobre a natureza 
e seu cotidiano. 

2014 CE MENSESES, 
PAULA e 
PAIXÃO 

Biologia em 
Cordel: quando 
a literatura e a 
ciência se 

Ensino de 
ciências 

Conhecer as 
impressões dos 
licenciandos de 
Ciências 
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encontram em 
sala de aula 

Biológicas sobre 
o uso de cordéis 
e de suas 
potencialidades 
como material 
didático-
pedagógico 
aplicável ao 
Ensino de 
Ciências e 
Biologia, na 
Educação Básica 
e, também, no 
Ensino Superior. 

2014 SP FRANCO e 
URSI 

As Plantas e 
sua Exuberante 
Diversidade: 
trabalhando 
com registros 
fotográficos na 
área verde do 
CEU EMEF Vila 
Atlântica 

Ensino de 
botânica 

Desenvolver 
registros 
fotográficos com 
estudantes do 
Ensino 
Fundamental e 
conhecer as 
vantagens 
educacionais do 
emprego desta 
estratégia 
didática no 
ensino de 
botânica. 

2014 PA CUNHA, 
ALVES e 
ALMEIDA 

A motivação 
discente em 
aulas de 
biologia com 
quadrinhos 

Ensino de 
biologia 

Refletir sobre a 
motivação 
discente em 
aulas de biologia 
onde se utilizou 
HQs para discutir 
temas sugeridos 
pelos alunos. 

2014 RJ FIGUEIRA et 
al. 

A “Hemeroteca 
Socioambiental”
: uma estratégia 
para a 
educação 
ambiental crítica 
na escola e na 
formação de 
professores 

Educação 
ambiental; 
Formação de 
professores 

Analisar o uso de 
uma hemeroteca 
como espaço 
suscitador de 
aprendizagens 
relativas a 
Educação 
Ambiental. 

2014 MG REIS NETO, 
SERILLO e 
NASCIMENTO 
JUNIOR 

A cultura como 
participante no 
ensino dos 
biomas e 
biodiversidade 
do brasil – “o 

Ensino de 
biologia 

Avaliar a 
construção da 
metodologia 
chamada “O 
Livro dos 
Biomas” como 
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livro dos 
biomas” 

forma de 
construção dos 
conhecimentos 
referentes a essa 
temática. 

2016 SC ROCHA A produção e o 
uso de histórias 
em quadrinhos 
como recurso 
didático 
problematizador 
para o ensino 
de ciências e 
biologia 

Ensino de 
ciências e 
biologia 

Superar a visão 
das HQs como 
recursos 
didáticos restritos 
a objetivos 
motivacionais e 
conceituais, 
reconhecendo-as 
como ferramenta 
de natureza 
transformadora e 
emancipatória. 

2016 CE PESSOA et al. As concepções 
de licenciandos 
sobre o uso das 
histórias em 
quadrinhos na 
aprendizagem 
de conceitos 
científicos 

Educação 
Científica 

Analisar as 
percepções dos 
licenciandos 
sobre as 
contribuições das 
HQs na 
aprendizagem de 
conceitos 
científicos. 

2016 RJ CABRAL Viroses em 
Quadrinhos - 
Uma estratégia 
para o Ensino 
de Ciências 

Educação em 
Saúde 

Desenvolver uma 
metodologia 
capaz de facilitar 
a transferência 
de 
conhecimentos e 
a apreensão de 
conteúdos pelos 
alunos, 
valorizando o 
aspecto lúdico no 
processo 
pedagógico. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

O primeiro trabalho é o de Machado e Gonçalves (2005), que se dispuseram 

a discutir sobre o modo como a Educação Ambiental é trabalhada nas histórias em 

quadrinhos, bem como suas possibilidades enquanto material de apoio, no Ensino 

Fundamental. Em seu estudo, os autores decidiram utilizar as revistas da Turma da 

Mônica nas análises, por serem as mais lidas no Brasil para essa faixa etária. A conclusão 

foi que o emprego de algumas histórias pode ser utilizado como: 1) situação problema 
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para ser confrontada com o conteúdo programático, 2) objeto gerador de discussões que 

levem os alunos ao questionamento de seus próprios comportamentos e de seu dia-a-

dia, e 3) foco do debate do que é a Educação Ambiental, conduzindo a um significado 

amplo desse campo de conhecimento. 

Das publicações do ano de 2010, sobre essa temática, encontra-se Santana e 

Arroio. Os autores debruçaram-se sobre o estudo da utilização das histórias em 

quadrinhos como recurso para a elaboração de atividades de ensino. Os resultados 

demonstraram que a produção dos quadrinhos juntamente com as discussões, leituras e 

momentos de reflexão permitiram com que os futuros docentes, sujeitos pesquisados, 

analisassem as histórias em quadrinhos como recurso na organização de propostas de 

ensino. Os autores finalizam o trabalho salientando que o grande benefício no uso das 

histórias em quadrinhos para o Ensino de Ciências, especialmente, nas séries iniciais, é 

que elas se apoiam fundamentalmente nas imagens que, por sua vez, constituem o 

estágio inicial para o desenvolvimento da leitura e da escrita.  

Meneses et al. (2010) apresentam sugestões de aplicações das histórias em 

quadrinhos para aulas relacionadas aos conteúdos de Educação Ambiental. As 

alternativas sugeridas pelos autores nasceram da experiência educacional proposta para 

alunos e professores do Ensino Fundamental, que buscou analisar o potencial da 

utilização de uma história em quadrinho, fornecida por professores em formação inicial, 

como recurso que facilitasse o entendimento do aluno quanto à problemática do lixo. 

Araújo Junior, Avanzi e Gastal (2010) descrevem um projeto extra-classe de 

narrativas autobiográficas vivenciado por jovens e adultos numa escola pública do Distrito 

Federal onde foram discutidos conteúdos da zoologia a partir da relação que se 

estabelece com os outros animais, numa tentativa de articular saberes escolares e 

saberes da experiência. Após a realização das ações educativas, percebeu-se que a 

formação de alunos leitores deve ser compartilhada entre as diversas disciplinas. Além 

disso, evidenciou-se que o trabalho com a zoologia, assunto estritamente biológico, não 

impede de se praticar leitura e produção textual. Pelo contrário, a imaginação criadora e 

a fantasia, estimuladas nas produções e nas leituras, facilitaram e foram facilitadas pelo 

confronto com textos técnicos científicos. 
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Rehem et al. (2012) apoiam a premissa de que os quadrinhos, entre outras 

alternativas lúdicas, também podem ser usados, de forma bem-sucedida, nas avaliações 

de aprendizagens, amenizando os momentos de tensão tradicionalmente relacionados 

aos processos avaliativos das escolas. A experiência narrada pelos autores demonstrou 

que os materiais complementares de ensino (quadrinhos, filmes, músicas, etc.) podem 

contribuir de maneira significativa, aguçando a interação entre professores, alunos, seus 

pares e o mundo social. Essas iniciativas podem, na formação docente, de outro modo, 

trazer novas expectativas e motivação para que os professores permaneçam na 

profissão. 

Pagel et al. (2012) realizaram uma pesquisa com turmas na Escola de Ensino 

Médio Carlos Xavier Paes Barreto para investigar a eficácia de utilização dos recursos 

imagéticos aplicados ao Ensino de Biologia. Em seu texto, os autores não chegam a 

divulgar os resultados encontrados, haja vista se tratar de uma pesquisa em andamento. 

Mas, ancorados em diversos escritores, eles acreditam que a imagem é uma fonte de 

conhecimento que cumpre importante papel na transmissão de informação, na didática e 

em toda atividade social, devendo fazer parte do fazer pedagógico. 

Nessa mesma linha de reflexão, Silva (2014) reconhece que a produção de 

imagens pode, com sucesso, relacionar ciências, arte e meio-ambiente. A experiência do 

autor levou alunos do curso de Ciências Biológicas, por ocasião da disciplina “Imagens 

de Natureza no Ensino de Ciências”, a transitar entre o fazer pesquisa e a produção de 

um artefato artístico e cientifico, simultaneamente. Para tanto, os estudantes tiveram que 

registrar através de uma câmera fotográfica convencional imagens que descrevessem 

cotidianos, alimentadas pelas representações da natureza. 

Paralela às inquietações e apontamentos de Pagel et al. (2012) e Silva (2014); 

Franco e Ursi (2014) em seu artigo, buscam desenvolver registros fotográficos como 

alternativa a aula expositiva para abordar conteúdos de botânica com estudantes de três 

turmas de sétimo ano, na escola EMEF Vila Atlântica. Ao final, os autores tecem 

considerações no sentido de que estabelecer relação entre o ensino de botânica e a 

vivência no ambiente escolar, fotografando os canteiros e analisando posteriormente 

esses registros contribuiu para a aprendizagem dos estudantes. As fotos dos estudantes 
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evidenciaram, sobretudo, que eles foram capazes de perceber a biodiversidade das 

estruturas adstritas à botânica. 

Dentre as produções do V ENEBIO, apresentadas em 2014, destacam-se 

outras contribuições significativas, perante as 133 mapeadas. “A prática pedagógica e a 

história em quadrinhos no ensino de ciências”, da autoria de: Silva, Oliveira e Campos, 

nomeiam seu artigo, de modo a estimular reflexões prévias, já na leitura do título. 

Segundo os autores citados, as histórias em quadrinhos se mostraram uma importante 

ferramenta para o Ensino de Ciências, pois favoreceram a organização e a compreensão 

dos temas (Meio Ambiente, Reciclagem e Reutilização), aumentaram o interesse dos 

alunos e, principalmente, facilitaram a abordagem de conteúdos científicos em um 

panorama social, histórico e cultural mais amplo. Lembramos que: I) o trabalho foi 

realizado na Escola Estadual Professor Francisco Guedelha, em São Paulo, com alunos 

de três turmas, que continham um total de 46 alunos do sexto ano do ensino fundamental; 

II) seu objetivo principal foi discutir a prática pedagógica de duas professoras, 

apresentando quais ações didáticas possibilitaram, entre os alunos, a reflexão dos 

conceitos propostos por meio da história em quadrinho como estratégia no ensino de 

ciências. 

Na trilha dessas publicações, localizamos Meneses, Paula e Paixão (2014) 

com o artigo, denominado: “BIOLOGIA EM CORDEL: quando a literatura e a ciência se 

encontram em sala de aula”. Esse trabalho objetivou a construção de cordéis pelos 

alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, sendo abordados temas 

estruturadores, transversais e pedagógicos, como material didático-pedagógico a ser 

utilizado no Ensino de Ciências e Biologia, no contexto da Educação Básica e, também, 

no Ensino Superior. Observa-se, aqui, que os autores corroboram para o entendimento 

de que o cordel pode despertar mais interesse nos alunos e promover maior eficiência 

na aprendizagem de Biologia. Em outras palavras, a produção de cordéis pelos alunos 

incorpora valor cientifico, técnico, pedagógico, criativo e cultural, propiciando maior 

eficácia no processo de ensino e de aprendizagem. Outras vantagens observadas foram: 

baixo custo, estímulo a ludicidade e criatividade, observação e reflexão da realidade e 

dos seus atos, expressão de conhecimento e de emoção. 
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Cunha, Alves e Almeida (2014), por meio de uma pesquisa-ação, se 

dispuseram a refletir sobre a motivação discente em aulas de biologia que utilizaram HQs 

para discutir temas sugeridos pelos alunos. Os resultados elucidam o potencial das HQs 

para estimular os alunos a aprenderem os assuntos biológicos de modo crítico, reflexivo, 

criativo e não reprodutivo. Assim, as aulas com HQs apresentaram-se importantes 

ambientes de construção de subjetividade social, que dependem das configurações de 

sentidos subjetivos singulares, adquiridos pelos alunos de outros contextos e que se 

alteram no espaço da sala de aula, passando a constituir suas subjetividades individuais. 

Dando continuidade ao debate em questão, Figueira et al. (2014) trazem um 

estudo envolvendo o uso e a análise de uma hemeroteca – biblioteca formada por 

recortes de jornais e revistas – com temática socioambiental, utilizada como material 

didático em aulas de Ciências e em oficinas de formação inicial e continuada de 

professores. Verificou-se, que o uso do acervo de recortes e jornais catalogados permitiu 

traçar um paralelo entre as experiências educacionais e as situações do cotidiano, 

contextualizando e facilitando a aprendizagem dos conhecimentos, além de torná-la mais 

significativa e interessante para os discentes. 

Tomando por base, ainda, o quadro de análise das contribuições do V 

ENEBIO, apresentamos o trabalho de Reis Neto, Serillo e Nascimento Junior (2014). A 

produção feita pelos autores pautou-se na construção da metodologia chamada “O Livro 

dos Biomas”, que fora desenvolvida numa ação pedagógica do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Lavras – MG, como forma de construção 

dos conhecimentos referentes a essa temática. Na discussão da metodologia e do 

recurso, os autores elencam as seguintes vantagens: a) favorece a visualização de 

aspectos práticos do tema, já que estabelece um trabalho dinâmico com imagens, 

gravuras, no qual o educando consegue observar aspectos teóricos; b) trabalha duas 

perspectivas, ‘macro’ e ‘micro’, no desenvolvimento de conceitos teóricos e na 

compreensão de outros elementos que compõe o bioma; c) incentiva o aprendizado por 

ter em sua construção a participação ativa dos alunos; d) aprecia os conhecimentos 

prévios dos alunos; e) abre possibilidades de propostas interdisciplinares, aliando-se a 

Língua Portuguesa, Geografia e História e, f) valoriza o trabalho grupal. Assim, Reis Neto, 

Serillo e Nascimento Junior (2014) chegam à conclusão de que a metodologia 
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apresentada soma um rol de possibilidades práticas e fáceis para o educador, podendo 

ser uma estratégia dinâmica para o ensino de botânica com enfoque nos biomas do 

Brasil. 

Para finalizar as análises dos textos encontrados, chegamos ao VI ENEBIO, 

realizado no Paraná, em 2016, no qual se destacam três produções que se mostraram 

relevantes à discussão vigente. Rocha publicou sobre a produção e o uso de histórias 

em quadrinhos como recurso didático problematizador para o ensino de ciências e 

biologia a partir de uma reflexão teórico-metodológica. No trabalho, o referido autor 

analisa as atuais concepções, teorias e tendências explicativas do trabalho com HQs e 

os aspectos educacionais que lhes são essencialmente articulados, como 

contextualização, problematização, criticidade e criatividade. O que se nota, 

especialmente, é que Rocha (2016) aponta a produção e o uso de HQ como prática 

transformadora e emancipatória para os sujeitos que a desenvolvem. Essa proposição 

pode ser encontrada na seguinte fala: 

 

[...] o ensino de Ciências e Biologia em articulação a outros campos disciplinares 
envolvidos no processo de Investigação temática, viabilizem a produção e uso 
problematizador de HQs estabelecendo a oportunidade de alunos e professores 
não só apreenderem conhecimentos locais e universais sócio historicamente 
relevantes sobre a realidade analisada, como também proporcionar o retorno do 
ser humano à categoria de sujeito da busca pelo conhecimento, bem como 
retomar sua ação transformadora no e com o mundo (ROCHA, 2016, p. 690). 

  

Outro trabalho que nos despertou interesse, em meio aos achados do VI 

ENEBIO, foi o estudo de Pessoa et al. (2016). Em sua pesquisa, os autores levantaram 

e buscaram responder à seguinte questão: quais as concepções dos licenciandos em 

Pedagogia sobre as contribuições da HQ na aprendizagem de conceitos científicos? 

Resumidamente, os resultados indicam que os futuros professores demonstram interesse 

pela leitura de HQ, pois tal instrumento apresenta um texto que envolve diversão e 

constitui uma leitura interessante de ser feita. Além disso, os licenciandos revelaram 

vários atributos dessa estratégia que envolve metodologias alternativas, ludicidade, 

leitura fácil e atrativa. Enfim, os autores corroboram, nitidamente, com a ideia de que a 

HQ pode representar um caminho prazeroso, lúdico e divertido na abordagem dos 

conceitos científicos e na promoção de aprendizagens. 
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Além dessa, também encontramos em 2016, a investigação de Cabral, sobre 

o caso de uma atividade de produção de HQ, com a temática “viroses”, por alunos do 

sétimo ano do Ensino Fundamental, numa escola pública. Os resultados expostos na 

publicação mostram que houve envolvimento dos estudantes com a atividade proposta e 

que foi notável a integração entre os envolvidos. Junto com isso, percebeu-se melhoria 

das condições de assimilação do conteúdo proposto e lhes foi ampliada a percepção de 

serem protagonistas da própria aprendizagem. Nesta produção acadêmica, identificamos 

aspectos semelhantes que serão analisados na nossa investigação, uma vez que ela 

tem, como foco, os estudantes da Educação Básica, seu envolvimento na atividade 

proposta, as concepções desses sujeitos acerca da experiência vivida e a função de 

mediador exercida pelo professor no processo. 

Embora tenham sido publicados apenas 16 trabalhos no interstício temporal 

escolhido (2005-2016), as investigações comentadas nesta seção possuem uma maior 

aproximação da temática de interesse da nossa investigação. Os estudos exibidos 

demonstram que há um interesse recorrente sobre o tema. Também é perceptível que, 

eles reúnem focos comuns à nossa proposta de pesquisa. Em muitos deles, por exemplo, 

há ênfase na Educação Básica. 

Grande parte dos achados narram experiências nas quais se produziram 

fanzines e seus equivalentes (quase sempre HQs) para abordar conceitos relacionados 

ao meio ambiente e a educação ambiental. Apesar de nem todos os trabalhos tratarem 

de experiências que envolvem zines na (re) construção de saberes relativos a Educação 

em Saúde – temática que pretendemos abordar nos zines que serão produzidos pelos 

sujeitos da pesquisa – os ganhos educacionais perante a aplicação dessa ferramenta em 

sala de aula é que vão interessar em todos os estudos encontrados nos Anais da 

SBEnBio. 

Em relação à procedência dos estudos científicos selecionados, percebemos 

no quadro 05 uma predominância de publicações provenientes da região Sudeste, 

principalmente no eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Apenas quatro publicações foram 

encontradas na região Nordeste sobre a temática, sendo duas delas no estado do Ceará. 

Isso demonstra pouca participação dessa região nas Reuniões Anuais da SBEnBio. Com 

efeito, almejamos expandir as discussões e produções científicas, que objetivem estudar 
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temáticas voltadas para a prática docente por meio da utilização de estratégias didático-

pedagógico. 

Por tudo isso, entendemos que os estudos anteriores se mostram relevantes 

para o conhecimento do que existe produzido, mostrando o cenário de pesquisas sobre 

essa temática na atualidade, dentro dos meios de busca que foram selecionados. 

Compreendemos que esse panorama é mais amplo e abrangente, porém com suporte 

nos instrumentos que optamos por utilizar, é esse o quadro encontrado, que representa 

o Estado da Questão sobre o uso de zines em contextos educacionais. 

 

2.5 Reagrupando partes de um todo – a análise do que foi encontrado e sua relação 

com a presente investigação 

 

Nesta seção, tecemos algumas considerações baseando-se na análise 

quantiqualitativa do que foi encontrado e na sua relação com a presente investigação. 

A investigação da produção do conhecimento sobre o uso de zines em 

contextos educacionais nas duas bases de dados (Portal CAPES e SBEnBio) permitiu-

nos vislumbrar que não há uma compreensão definitiva de como os zines podem ser 

trabalhados nos espaços educacionais. Nas produções encontradas, temos indícios de 

que eles podem constituir-se potentes ferramentas educativas na tarefa de promover 

Educação em Saúde, alfabetização, formação, inicial e continuada, de professores, 

oficinas que veiculam uso de fanzines em contextos educacionais e culturais, etc. 

Dentre os estudos mapeados e apresentados, podemos concluir que os 

trabalhos publicados nas Reuniões Anuais da SBEnBio abordam temáticas mais 

aproximadas a essa proposta de investigação, visto que se tratam de pesquisas que 

envolvem professores e alunos da Educação Básica como sujeitos participantes em 

função da utilização de zines na aprendizagem dos conhecimentos biológicos. Não 

podemos esquecer que há nas seções anteriores, também, estudos que procuram 

conhecer as concepções de graduandos dos cursos de licenciaturas acerca da utilização 

dessa ferramenta em situações de aprendizagens e de suas implicações na formação 

inicial. 
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Nessa conjuntura, é importante esclarecer que a pesquisa direciona o olhar 

para professores de Ciências e Biologia em formação inicial, foco ainda não priorizado 

nos estudos inventariados. Nosso texto dissertativo contribui para a continuidade do 

debate sobre o uso de zines em contextos escolares e, de outro modo, traz novos 

elementos científicos ao bojo da formação inicial de futuros professores da Educação 

Básica. 

Nossa dissertação utiliza diferentes técnicas de coleta de dados para revelar 

as potencialidades do zine no contexto das aulas de biologia. Nos estudos explanados, 

encontramos, com frequência, a utilização de entrevistas, questionários, apreciação do 

material produzido e análise de trabalhos acadêmicos, para responder aos 

questionamentos apresentados. Utilizamos, em nosso estudo, três diferentes técnicas 

para encontrar o que pretendemos. A primeira é a observação das atividades propostas. 

Junto dela, o uso do diário de campo, para o registro dos dados recolhidos suscetíveis 

de serem interpretados. Depois disso, a entrevista, para esclarecer aspectos da 

observação e aprofundar questões ainda não exploradas. É crível que, a combinação 

dessas técnicas possibilite o encontro de dados mais completos acerca das contribuições 

da fanzinagem no Ensino de Biologia. 

Aportando-se nas concepções e interpretações plurais dos autores, observa-

se como a publicação nesse campo do conhecimento ainda é singela se comparada às 

possibilidades do contexto educacional brasileiro. Nesta ótica, torna-se essencial ampliar 

e qualificar as produções e os campos de conhecimentos direcionados a fanedição no 

contexto da Educação Básica, com dados, evidências e achados inéditos sobre este 

universo temático. 

Mediante o que foi apresentado, concluímos que a construção do EQ sobre a 

relação existente entre zine e educação foi de grande valia, já que fomentou a reflexão 

sobre o que está sendo pesquisado na atualidade. Esmiuçando as contribuições 

advindas da elaboração do EQ para o processo investigativo numa escala ínfima, 

podemos mencionar, especialmente, o (re) conhecimento das maiores preocupações dos 

pesquisadores da área e as prováveis contribuições que a proposta investigativa trará 

para essa área do conhecimento. 
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3 FANZINE: ORIGEM, DEFINIÇÃO, CARACTERÍSTICAS E PRODUÇÃO 

 

Este capítulo é composto por três itens. O primeiro item discorre brevemente 

sobre a origem histórica do fanzine no mundo. Além disso, ele procura discutir, em 

profundidade, o(s) conceito(s) atribuído(s) a este dispositivo multifacetado e seus usos 

possíveis. O segundo item elenca as principais características e, também, descreve o 

processo de produção do fanzine, apresentando os materiais necessários e explicitando 

as etapas que o fanzineiro poderá seguir para fazê-lo. Discutimos, no último item, a 

relevância do fanzine para a abordagem das doenças parasitárias na escola. 

 

3.1 Onde e como surgiu o fanzine? O que é e para que serve? 

 

Os fanzines (ou zines) foram criados nos Estados Unidos na década de 1930 

e com o passar do tempo eles se difundiram pelo restante do mundo. O termo fanzine 

surgiu da aglutinação de fanatic (fã) e magazine (revista). Isso se deveu ao fato de que, 

em suas origens, os zines foram produzidos por fãs de ficção científica que desejavam 

debater sobre temas ausentes no seio da grande imprensa. Depois disso, zines foram 

tratando de tantos temas quanto seus autores julgassem importantes de serem 

propagados (MARANHÃO, 2012). 

Os fanzines encontram-se espalhados por muitos lugares: ruas, praças, 

trabalho, etc. Algumas pesquisas relatam a sua utilização também em escolas. Em geral, 

esses estudos anunciam que, embora de modo discreto, é crescente o seu interesse 

como ferramenta para incrementar metodologias educacionais. Na verdade, as 

discussões em torno da fanzinedição como prática educativa vão ganhando força, na 

mesma proporção em que se conhecem os benefícios advindos de sua utilização nos 

estabelecimentos escolares. 

Em suma, o fanzine consiste numa publicação livre e independente, editada e 

produzida por um indivíduo ou por um grupo de pessoas que, geralmente, buscam 

expressar opiniões acerca de um dado assunto. 

Guimarães (2005, p. 11) assim o explica: 
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[...] o termo fanzine se disseminou de tal forma que hoje engloba todo tipo de 
publicação que tenha caráter amador, que seja feita sem intenção de lucro, pela 
simples paixão pelo assunto enfocado. Assim, são fanzines as publicações que 
trazem textos diversos, histórias em quadrinhos do editor e dos leitores, 
reprodução de HQs antigas, poesias, divulgação de bandas independentes, 
contos, colagens, experimentações gráficas, enfim, tudo que o editor julgar 
interessante. 

 

De acordo com essa definição poderíamos, então, tomar o fanzine, como um 

veículo que possibilita uma escrita diversificada e livre onde o faneditor (pessoa que 

conduz o processo de produção e distribuição dos zines) tem a liberdade de expressar 

sua opinião sob diferentes formas. Além disso, Guimarães (2005) faz menção ao fato de 

que esse dispositivo comunicativo não visa o lucro, já que não conta, na maioria das 

vezes, com a colaboração de patrocinadores e nesse caso, o que move o editor na feitura 

de seus zines é somente a paixão pelo assunto trabalhado. 

Para Meireles (2008, p. 10): 

 

Os fanzines, ou zines, são projetos pessoais que se concretizam através da 
publicação em máquinas fotocopiadoras (chamadas de “xerox”) ou gráficas 
rápidas. Com tiragens pequenas, que podem variar de 10 a 3.000 exemplares, 
são pequenas mídias e, se comparada aos veículos da grande imprensa, são 
mídias minúsculas. É um veículo de comunicação que serve como suporte para 
uma mensagem com potencial de tornar-se vetor de uma rede de interlocutores 
acerca de determinado assunto. É também uma obra de arte em si, dado o seu 
caráter pessoal, artesanal e criado dentro de uma proposta estética. 

 

Cabe salientar que na concepção da autora, zine é um dispositivo 

comunicativo e, simultaneamente, uma obra de arte. Montados artesanalmente de acordo 

com a vontade do produtor e depois reproduzidos em máquinas fotocopiadoras, fanzines 

combinam diversos textos e imagens que, em conjunto, objetivam transmitir uma 

mensagem à sociedade. 

Na concepção de Nascimento (2010, p. 606): 

 

Os fanzines, sejam eles de quadrinhos, música em geral, atualidades, poesias, 
políticas, são mídias que defendem pontos de vista de indivíduos e grupos sociais 
que tem suas vozes excluídas do discurso oficial da mídia comercial. Estas 
publicações independentes são criadas a partir de uma vontade de tornar público 
aquilo que realmente nos afeta, assim, com o intuito de veicular ideias que 
esbocem opiniões e, principalmente, formas de se fazerem pulsantes na 
sociedade, tornam-se instrumentos de amadurecimentos para a tradução do real 

vivido. 
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Curioso notar que para essa autora os fanzines elaborados de forma individual 

ou coletiva, apresentam-se como potentes objetos que defendem visões de mundo antes 

não expressas ou já expressas, porém excluídas do discurso oficial da mídia comercial. 

Nesse contexto, o zine se configura como um porta-voz, ou seja, como um artefato de 

livre expressão, que oferece vez e voz aos pensamentos, ideias e movimentos daqueles 

que querem se fazer presentes na sociedade.  

Porém, como diz Maranhão (2012), não se pode supor que, em todos os casos 

o assunto ou linguagem estabelecidos no fazer zínico são marginais. Ora, se tal 

instrumento está atravessado por uma aura de liberdade expressiva, não há de se supor 

que são vedados ao faneditor linguagens e discursos próximos das formas hegemônicas 

de comunicação. Para a autora, o ato micro-revolucionário presente na fanedição diz 

respeito muito mais à experiência de autoria, sem pedidos de licença a um sistema editor 

e sem visar lucros financeiros, do que, necessariamente, à uma suposta natureza 

revolucionária daquilo sobre o que nele é falado. 

Neste cenário, percebe-se que, ao longo do tempo, surgiram diversas 

definições sobre o que vem a ser fanzine. Contudo, como bem ressalta Meireles (2008), 

os conceitos elaborados para esse dispositivo, assim como as ideias relacionadas à sua 

utilidade e finalidade se multiplicam, mas não se anulam, pelo contrário, elas se 

sobrepõem e se complementam. 

É importante destacar que sob a percepção de Maranhão (2012, p. 29), traçar 

um conceito definitivo para fanzine não deve ser motivo de preocupação em primeira 

instância. Para a autora, existe algo muito mais importante do que isso que 

 

[...] é ver o modo como ele vai assumindo novas formas, liberando novas 
potências, se tornando um objeto cada vez mais complexo, [...] objeto dinâmico 
e rizomático por natureza, se fez perceber em tantos lugares e foi construído a 
partir de tantas linguagens, que seria injusto lhes impor uma forma. 

  

3.2 É possível caracterizá-lo? Como fazer um fanzine? 

 

A partir do que foi visto, pode-se traçar algumas características peculiares a 

esse instrumento multifacetado e a seu processo construtivo ao invés de buscar defini-
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lo. Dentre as quais, destacam-se: 1) produção artesanal, quase sempre, de pequena 

tiragem (NASCIMENTO, 2010); 2) independência do editor no processo de construção e 

distribuição dos seus zines (MAGALHÃES, 2004); produção de baixo custo financeiro 

(BRAGA, 2011); 4) exercício da criação (ANDRAUS; SANTOS NETO, 2010); 5) 

linguagem aberta, despojada, liberta aos padrões editoriais de mercado (LIMA; 

MIRANDA, 2010); 6) materialização de subjetividades e sociabilidades (MUNIZ, 2010); 

7) não seguem regras e não possuem finalidades lucrativas (NASCIMENTO, 2010); e, 8) 

possibilita a abordagem de uma infinidade de temáticas (LIMA; MIRANDA, 2010). 

Em relação a seus aspectos técnicos e produtivos, pode se perceber que, no 

geral, eles são feitos artesanalmente, isto é, com desenhos à mão, colagens, montagens, 

gravuras, cópias, grampeados em casa etc (FIGURA 2). Há, também, aqueles que são 

editados em computador e reproduzidos em gráfica (FIGURA 3). Uma terceira maneira, 

simples e econômica, de se produzir um fanzine é pela internet. Neste caso, ele é 

chamado de fanzine virtual ou e-zine (FIGURA 4) (CAMPOS, 2009). 

Maranhão (2012, p. 30-31) assinala que os fanzines: 

 

Podem ser feitos a partir de colagens, da execução de desenhos livres, da 
utilização de softwares, da combinação de tudo isso junto ou ainda de outras 
técnicas que possam ser inventadas. Possuem formatos diferentes, podendo até 
mesmo ter o tamanho de 1cm2 ou serem do tamanho de uma folha que caiba em 
uma máquina de plotagem, por exemplo. Podem ainda ser coloridos ou em preto 
e branco, sendo diversificada também a possibilidade de escolha do papel a ser 
impresso. A decisão de coisas como essas, em uma superfície tão repleta de 
liberdade, depende da combinação de, pelo menos, dois fatores: criatividade do 
faneditor e a disponibilidade de recursos materiais e financeiros. 

 

A fanzinagem compreende quatro etapas distintas. São elas: planejamento, 

confecção, reprodução e distribuição. Em primeiro lugar, escolhemos o tema e o modo 

como o assunto será apresentado. No que tange a feitura de zines, importa considerar 

que eles são compostos por textos e/ou imagens, podendo ocorrer variações nos seus 

formatos e na paginação. Também, na terceira fase - replicação - temos uma variante, já 

que podem ocorrer tiragens de dezenas a centenas de exemplares. Depois de produzidos 

e “xerocados”, os fanzines são, então, vendidos, trocados ou simplesmente distribuídos 

entre amigos, familiares, vizinhos e outros (MEIRELES, 2008). 
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Figura 2 – Zines produzidos artesanalmente por alunos de uma escola de Tururu-CE. 

 
Fonte: Acervo pessoal de Andrea Sales Braga. 
 

Figura 3 – Capa do fanzine A DESentediante Respiração Celular, editado em 
computador, impresso e levado para exposição dialogada em oficina de fanedição 
desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-2017. Capa da autoria de 
Xeêna Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Jéssyka Melgaço Rodrigues. 
 

Figura 4 – Página do e-zine Barata Elétrica. 

 
Fonte: <https://sites.google.com/site/barataeletricafanzine/> Acesso em: 23 jul 2017. 
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Como vimos, existem quatro etapas sucessivas no processo de feitura dos 

zines. Mas, é pertinente lembrar que não se cumpre, em nenhuma delas, padrões pré-

estabelecidos por outrem. A fanzinagem é, portanto, uma atividade livre ao uso da escrita 

e da leitura, da imaginação, da invenção, da criatividade, da curiosidade, do raciocínio, 

da atenção e da reflexão por parte daquele que a realiza.  É diante do desenvolvimento 

destas e de outras habilidades que surge o interesse pela sua utilização em espaços de 

aprendizagens, mais precisamente, no ensino de biologia (MARANHÃO, 2012). 

Neste tópico, trouxemos as contribuições de diversos autores para nos auxiliar 

na análise histórica e conceitual do fanzine, como também, no reconhecimento de suas 

características e na compreensão do seu processo produtivo (MAGALHÃES, 2004; 

GUIMARÃES, 2005; MEIRELES, 2008; ANDRAUS; SANTOS NETO, 2010; 

NASCIMENTO, 2010; MUNIZ, 2010; LIMA; MIRANDA, 2010; BRAGA, 2011; 

MARANHÃO, 2012). No tópico seguinte, propomos o uso do fanzine para o ensino das 

doenças parasitárias nos espaços escolares, com o intuito de construir um processo 

educativo mais lúdico e, sobretudo, uma formação íntegra para os educandos. 

 

3.3 O uso do fanzine como recurso pedagógico para a abordagem das doenças 

parasitárias na escola 

 

O parasitismo pode ser entendido como uma relação direta e estreita entre 

dois organismos, a saber, a) o hospedeiro e b) o parasita – que leva a produção de 

doenças. Logo, parasitoses ou doenças parasitárias são infecções causadas por agentes 

patogênicos como bactérias, vírus, protozoários, fungos e vermes (NEVES, 2016). 

Alguns exemplos são: micoses, aids, doença de chagas, sífilis, gonorreia, zika 

e chikungunya. 

Nas instituições escolares, considera-se relevante uma abordagem focada na 

sensibilização de informações sobre tais doenças, seus ciclos, sintomas e profilaxias, 

uma vez que, integram um grupo que é responsável por considerável morbidade e 

mortalidade em todo o mundo (OGO; GODOY, 2016). 
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Neste sentido, o plano de curso17, documento delineado pelos professores de 

biologia para os estudantes da 2ª série do EM, normalmente prever, em maior ou menor 

grau, a abordagem das doenças parasitárias ao longo do ano letivo. Além de possibilitar 

a construção de um efetivo conhecimento biológico nas áreas de microbiologia e 

parasitologia, a abordagem desse conteúdo nas aulas, favorece a aquisição de 

saberes relacionados a Educação em Saúde. 

Segundo Costa, Silva e Diniz (2008), “uma das formas de se promover saúde 

e incentivar práticas de vida saudáveis é utilizar-se do processo de educação em saúde, 

onde se oportuniza o compartilhamento de saberes dos mais variados possíveis na busca 

de soluções das mais diversas problemáticas. ” 

No plano deste trabalho dissertativo buscamos entrelaçar a educação escolar 

à promoção da saúde por meio da experimentação de novas estratégias de ensino em 

aulas de biologia. O fanzine surge, nesta direção, como um recurso pedagógico que pode 

proporcionar ao aluno a aprendizagem de conteúdos relacionados à saúde e à qualidade 

de vida, quando sua aplicação constitui atividade planejada pelos docentes. 

Ao longo desta dissertação outros autores que compõem nosso referencial 

teórico também estarão colaborando com esta discussão, enaltecendo a importância do 

fazer zínico como prática pedagógica no contexto escolar, de modo especial, para o 

ensino de ciências/biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 O Plano de Curso é um instrumento de trabalho que possui o objetivo de referenciar os conteúdos, as 
metodologias, os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem 
concernentes às unidades escolares. Disponível em:<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/plano-curso.htm> Acesso em 15 de maio de 2018. 
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4 PROFESSOR ARTISTA-REFLEXIVO: APONTAMENTOS CONCEITUAIS 

  

O professor configura-se como um agente fundamental no sistema 

educacional. Por essa razão, no campo da educação é crescente a discussão acerca da 

valorização do fazer docente, de suas particularidades, de seus dilemas e desafios. 

Ao pesquisar as diversas conotações dadas ao papel e as características do 

professor, frequentemente nos deparamos com várias correntes e perspectivas. Neste 

capítulo, recorreremos às metáforas que emergiram sobre o papel do professor como 

artista-reflexivo, buscando integrá-lo ao nosso estudo. Há neste paradigma, 

essencialmente, a ideia de que a formação e a prática profissional dos professores podem 

se fundamentar no campo do desenvolvimento dos artistas, melhor dizendo, dentro de 

cooperações de oficio. 

As sociedades de companheiros de ofício aqui propostas, baseiam-se nas 

práticas curriculares formativas do campo das artes existentes no período da Idade 

Média. Elas surgiram na França e algumas perduram até hoje, “foram criadas a partir da 

crença de que as escolas profissionalizantes existentes não podiam ensinar a cadência 

e o ritmo dos ateliês nos quais os aprendizes iriam trabalhar no futuro” (FEITOSA; LEITE, 

2012, p. 42). 

 

Tais associações ganharam características de verdadeiras escolas, pelo 
conjunto de regras que possuíam, sem nunca terem sido instituições oficiais. 
Recrutavam e admitiam jovens entre aqueles que demonstravam interesse e 
amor pelas belas obras dos trabalhos manuais, inicialmente aqueles feitos com 
madeira, pedra, ferro e couro, fazendo parte das obras de engenharia da época. 
Além da formação global do cidadão, na convivência entre os “companheiros” era 
possível compartilhar o entusiasmo pela nova profissão. Uma das originalidades 
destas sociedades encontra-se no fato delas se estabelecerem como uma rede, 
com vínculos múltiplos entre os indivíduos que as compõem. Os valores e as 
crenças perpassam por todo o grupo, dando-lhe unidade e possibilitando a 
construção de uma identidade profissional (QUEIROZ, 2001, p. 103). 

 

Cabe ressaltar que a proposta de trabalho docente baseada na associação de 

companheiros de oficio possibilita, do mesmo modo que os estágios supervisionados, um 

contato importante entre professores em formação e professores em atuação. A diferença 

mais marcante entre as duas propostas é que a primeira predominaria todo o tempo da 

formação inicial, sendo um lugar de reciprocidade, de conhecimento, de crítica e de 
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reflexão, diferente do que acontece nos estágios que, quase sempre, aparecem apenas 

nos períodos finais da formação inicial.  

Tratemos de elucidar o significado atribuído aos vocábulos “artista” e 

“reflexivo” quando aparecem associados ao pensamento educativo. Em função disso, nos 

apropriaremos, respectivamente, das compreensões de Eisner (2008) e Oliveira e 

Serrazina (2002). Tomemos. 

 

Pelo termo artista não queremos dizer necessariamente pintores, dançarinos, 
poetas ou autores dramáticos. Nós queremos dizer indivíduos que 
desenvolveram as ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para criar 
um trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado e imaginativo 
que é independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio 
que podemos dar a alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como 
carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, engenheiro, físico ou professor (EISNER, 2008, 
p. 9). 

 

A ideia de reflexão surge associada ao modo como se lida com problemas da 
prática profissional, à possibilidade da pessoa aceitar um estado de incerteza e 
estar aberta a novas hipóteses dando, assim, forma a esses problemas, 
descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções. Este 
processo envolve, pois, um equacionar e reequacionar de uma situação 
problemática (OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002, p. 32). 

 

Tal como indicado anteriormente, podemos tomar o sujeito artista-reflexivo 

como um profissional que reúne arte e reflexão no seu trabalho. Em outras palavras, o 

artista-reflexivo carrega na sua prática docente um repertório que mistura técnica, dada 

a utilização de modelos pedagógicos; e a estética, em razão do princípio da sensibilidade. 

Esse modelo se assenta, ao mesmo tempo, na interdisciplinaridade, na reflexão, na 

cooperação e no aprendizado mútuo. 

Para respaldar ainda mais nossa escolha, julga-se pertinente trazer o que 

outros autores ponderam acerca da analogia do docente artista-reflexivo. Para isso, nos 

auxiliaremos, especialmente, nas ideias de Feitosa e Leite (2012).  

Primeiramente, destaca-se que os autores referenciados entendem que o 

oficio do professor assemelha-se um pouco ao de um artista. Essa ideia toma força 

quando se analisa, principalmente, o contexto da prática docente reflexiva que, por sua 

vez, se caracteriza pela superação da racionalidade técnica e, concomitantemente, pela 
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valorização da reflexão sobre as práticas de trabalho. Nessa condição, os docentes 

podem ser, analogicamente, comparados aos artistas em virtude do trabalho curricular. 

 

[...] o trabalho curricular pode ser observado como um trabalho 
artístico, pois como os manuais, os livros de exercício e outros materiais, os 
programas também são transformados pelos trabalhadores. Para os docentes 
não basta utilizá-los como instrumentos objetivos e independentes, mas os tomar 
e os alterar segundo a utilização que farão. Assim, como um artista, dão sua 
contribuição pessoal a uma obra (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 41). 

 

Outro elemento a ser destacado diz respeito às dimensões teoria-prática. 

Normalmente, o currículo dos cursos de formação inicial de professores nas Instituições 

de Ensino Superior (IES), tende a separar o universo teórico do universo da prática, o 

que traz sérios prejuízos para a formação dos futuros docentes. No campo dos artistas 

não se visualiza esse isolamento, não há uma separação entre essas dimensões, pois a 

prática é realizada junto com a teoria e ambas se influenciam mutuamente. Feitosa e 

Leite (2012) acreditam que esse último modelo de educação pode ser inspirador para o 

magistério da ciência. Sob a visão dos autores, a formação dos docentes seria dialógica 

e compartilhada entre os aprendizes-mestres através da prática-teoria, havendo, 

claramente, a construção de saberes parceiros. 

Feitosa e Leite (2012) percebem que os cursos de licenciaturas enfrentam 

grandes problemas na preparação dos futuros docentes e entendem que é preciso gerar 

subsídios para uma formação de artistas-reflexivos com engajamento. Em função disso, 

os autores sugerem uma (re)construção nos cursos de licenciaturas das IES, com vistas 

à criação de estratégias e alternativas que favoreçam a consolidação de um modelo 

pautado nas práxis e na emancipação pelo trabalho. 

Hoje, tem-se assistido no âmbito das instituições formadoras, iniciativas com 

esse intento. Ou seja, podemos dizer que há alguns esforços para a diluição da prática 

pedagógica ao longo da formação inicial, basta considerar alguns direcionamentos e 

dispositivos legais como a inserção das atividades de extensão e a Prática como 

Componente Curricular (PCC). 

O Parecer do CNE, nº 2/2015, Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, 

assegura através da PCC, sobretudo, que as disciplinas do curso de licenciaturas tenham 

vínculo com a prática docente, propiciando aos licenciandos a possibilidade de realizar, 
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de modo simultâneo, atividades práticas e teóricas que permitam o desenvolvimento de 

competências e habilidades no que diz respeito ao exercício da docência na educação 

básica. Contra, portanto, o modelo aplicacionista, também chamado de “3+1”, a partir do 

qual se estuda para nos estágios do final do curso, se aplicar o que foi aprendido. 

Indo ao encontro dessa reflexão, também se encontra o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência18. A alteração realizada no texto da LDB por meio da 

Lei Nº 12.796/2013, acrescentando o Pibid em seu Art. 5º, anuncia a importância do 

Programa enquanto política pública no país, partindo da concepção de que a educação 

de qualidade se faz com profissionais docentes capacitados e valorizados. 

 

4.1 O Pibid como lócus de formação do professor artista-reflexivo 

 

O Pibid é um espaço de partilha de saberes entre os profissionais mais 

experientes e os iniciantes. Constitui-se num processo repleto de trocas, onde as 

relações que se estabelecem entre os envolvidos, revelam-se um campo fértil para 

aprendizagens e transformações. A esse respeito, Feitosa e Gomes (2016) nos dizem 

que os supervisores, professores detentores de saberes de experiência, proporcionam 

aos bolsistas do programa um rico ganho de experiências e compartilhamento de 

saberes. Os professores podem, ao mesmo tempo, se beneficiar com os saberes teórico-

práticos compartilhados com os bolsistas que frequentam os institutos de pesquisa, 

enriquecendo sua identidade e atuação docente. 

Vale ressaltar, que as características anteriormente apresentadas corroboram 

com o pensamento de associações que foi exposto previamente neste texto, ao passo 

que aludem ao fato de que os novos profissionais aprendem sobre a jornada de trabalho 

com trabalhadores mais experientes. Feito isso, conforme Feitosa e Leite (2012), 

constituiríamos uma: 

 

[...] associação mutualística entre universidade e escola, na qual ambas seriam 
beneficiadas: os aprendizes-mestres (estagiários) podem se favorecer dos 
saberes experienciais construídos na interação humana com os docentes 

                                                           
18 É objetivo do Pibid, conforme o Decreto 7.219 de 24 de junho de 2012, estimular a iniciação à docência, 
contribuir para a boa qualidade na formação do docente e promover um avanço na qualidade da educação 
básica. 
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mestres (colaboradores); já os docentes colaboradores (mestres) seriam 
beneficiados pelos saberes teóricos-práticos que os noviços carregam da 
universidade, e esses saberes podem ser utilizados como uma formação 
continuada para os mestres (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 46). 

 

Como já referido em anteriores capítulos, delimitamos como objeto de 

investigação desta dissertação: a fanzinedição; e, definimos como objetivo principal: 

conhecer as contribuições para o ensino e as influencias procedentes da experiência com 

os zines para o processo formativo de licenciandos atuantes no lócus da pesquisa como 

bolsista do Pibid. Por isso, neste trabalho, os BID em parceria com a professora 

supervisora realizaram atividades de orientações e de acompanhamento do fazer zínico 

em aulas de biologia, na abordagem dos conteúdos relacionados a Educação em Saúde. 

Como sabemos, os licenciandos selecionados pelo Pibid, são instigados a 

conhecer e a experimentar o espaço escolar, por meio da obtenção de uma bolsa que 

solicita o cumprimento de várias ações durante a sua vigência. Uma delas diz respeito a 

elaboração e a implementação de metodologias que favorecem o processo de ensino e 

de aprendizagem dos conteúdos. Há aqui, aparentemente, um ponto em comum com 

nossa proposta de dissertação que é a introdução da fanzinedição nas aulas de biologia 

como instrumento que pode possibilitar o uso da arte e da reflexão no ensino de ciências. 

De maneira geral, o Pibid está se revelando um espaço com grande potencial 

para a construção da formação de saberes da docência, já que oportuniza a aproximação 

do licenciando com a realidade escolar, favorecendo o conhecimento dos limites e das 

possibilidades que transitam pelo exercício da docência na Educação Básica. 

Considerando essas contribuições teóricas e refletindo sobre a prática do 

docente artista-reflexivo, propomos uma aproximação com o fazer zínico, nos espaços 

escolares. Neste caso, os professores artistas-reflexivos (supervisor e bolsistas do Pibid) 

– que conhecem a fanzinedição – possibilitam o encontro do estudante com os zines, 

estimulando a criação, a experimentação, a crítica, a reflexão, a produção de 

conhecimentos e, por conseguinte, a formação do aluno artista-reflexivo. 

Nessa direção, Queiroz (2001) indica que as recentes discussões suscitadas 

em torno do prático-reflexivo/artista-reflexivo têm colaborado, substancialmente, para: a 

valorização da reflexão no âmbito da atividade docente, assim como para a formação de 
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alunos reflexivos, contestando aquele ensino tradicionalista onde os educandos são 

meros repetidores de informações. 

Assim, podemos situar o Pibid dentro desta proposta de investigação, como 

um lugar onde é possível vislumbrar melhorias na qualidade da formação docente desses 

sujeitos, através do contato com: a) os estudantes; b) os professores em atuação – 

denominados “supervisores; c) a sala de aula; c) os recursos didáticos diferenciados – os 

fanzines; d) o processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, com a escola em 

geral. 

Dada à condição artística dos zines, propõe-se neste trabalho dissertativo uma 

aproximação entre ciência e arte, a partir de produções zínicas sobre temas de natureza 

científica no âmbito do ensino de biologia e das influências formativas decorrentes desta 

experiência para um grupo de bolsistas-licenciandos. 

No próximo capítulo trataremos do percurso metodológico de nossa 

investigação, espaço no qual apresentamos a pesquisa de campo que desenvolvemos, 

assim como aclaramos nossas opções e nossos procedimentos metodológicos. 
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5 METODOLOGIA 

 

No capítulo anterior procuramos evidenciar os nexos que permeiam as noções 

do professor artista-reflexivo, ao mesmo tempo em que tentamos relacioná-lo com nosso 

estudo por acreditar que o PIBID pode ser um espaço com potencial para a sua 

construção. 

Neste capítulo tratamos do percurso metodológico da investigação. É o 

momento em que apresentamos como desenvolvemos a pesquisa de campo, assim 

como aclaramos nossas opções e procedimentos metodológicos. Dessa forma, o texto 

foi organizado em seis seções. Na primeira parte, alguns aspectos concernentes ao lócus 

da pesquisa serão apresentados, com o intuito de aproximar o leitor do cenário onde se 

desenvolveu o trabalho, e a partir do qual, dimensionamos as mais variadas atividades 

que foram efetuadas. Na segunda, algumas considerações são feitas em torno dos 

sujeitos investigados. Depois, expõe-se a modalidade da pesquisa. No quarto tópico são 

identificadas as técnicas de coleta de dados e, no quinto, são descritos os critérios, 

procedimentos e objetivos operacionais que permearam as relações estabelecidas no 

campo de estudo. Finalmente, no último ponto, tecemos alguns esclarecimentos sobre o 

modo como se deu o processo de análise dos resultados obtidos no contexto da 

investigação. 

 

5.1 Cenário 

 

A pesquisa foi desenvolvida na EEM Joaquim Magalhães, em Itapipoca – 

Ceará. A escolha do cenário se justifica, em primeira instância, porque a escola desde o 

ano de 2014 é contemplada com o Pibid-UECE, mais enfaticamente, com o Subprojeto 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Faculdade de Educação de 

Itapipoca, o Pibid-Bio/FACEDI. 

Também leciono biologia na instituição participante há, pelos menos, quatro 

anos. Desde o meu ingresso, venho atuando na unidade escolar como supervisora do 

Subprojeto “Pibid-Bio/FACEDI”, competindo-me, dentre outras atribuições, elaborar, 

promover e acompanhar atividades junto aos bolsistas de iniciação à docência. 
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5.2 Os sujeitos 

 

Participaram como sujeitos da pesquisa sete bolsistas do Subprojeto Pibid-

Bio/FACEDI alocados na EEM Joaquim Magalhães, os quais supervisionei no ano de 

2017. No tocante ao polo de ações, foi proposto aos licenciandos, primeiramente, um 

estudo teórico direcionado para o recorte da pesquisa - a fanedição em ambientes de 

aprendizagens – e, mais tarde, supervisões do fazer zínico pelos estudantes da 

Educação Básica. 

Para todos os efeitos, foi mantido o anonimato dos sujeitos participantes.  

Realizamos as entrevistas entre os meses de novembro e dezembro de 2017, com livre 

consentimento dos sujeitos para a gravação de suas falas em áudio. Além de 

participarem das entrevistas, dois sujeitos do grupo investigado que possuíam afinidade 

com mídias digitais, a nosso convite, se prontificaram a elaborar conosco o Produto 

Educacional que acompanha esta dissertação. 

Com o objetivo de denominar esses sujeitos, empregamos, igualmente, 

códigos compostos pelas letras iniciais que aludem à sua modalidade de participação no 

programa, seguidos de um número, ou seja, BID1, BID2, BID3, BID4, BID 5, BID 6 e 

BID7. 

 

5.3 Tipo e método da pesquisa 

 

O fanzine tem se mostrado um instrumento fértil no processo educativo. Ainda 

que de modo discreto, é crescente o seu interesse como ferramenta para incrementar 

metodologias educacionais. Embora seja difícil avaliar quantitativamente o impacto que 

tal instrumento provoca na educação, é plausível crer na sua viabilidade como 

fomentador de motivação para aquisição de conceitos, ao mesmo tempo em que 

incrementa habilidades na produção de escrita e no desenvolvimento de senso estético.    

Pensando nisto e em razão dos objetivos propostos, a metodologia de 

investigação envolveu a recolha de dados de natureza qualitativa. Neves (1996) ressalta 

ao menos três importantes características desse tipo de pesquisa. Primeira, ela tem o 
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ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental no processo investigativo. Segunda, os dados são predominantemente 

descritivos. E, terceira, a pesquisa qualitativa trabalha com o significado que as pessoas 

atribuem às coisas e à sua vida. 

Em poucas palavras, a pesquisa teórica procurou reunir aspectos 

bibliográficos relacionados à temática trabalhada, enquanto que a pesquisa de campo 

solicitou o emprego de técnicas próprias da pesquisa-ação. 

Por definição do próprio termo, a pesquisa-ação nada mais é do que aquele 

tipo de pesquisa que combina investigação e ação. Nesta modalidade, pesquisa e ação 

caminham juntas na tentativa de transformar determinadas práticas, em nosso caso, 

práticas pedagógicas. Para Franco (2005) a direção, o sentido e a intencionalidade dessa 

transformação serão os eixos da caracterização da abordagem da pesquisa-ação. Ainda 

conforme o autor, se a transformação é previamente planejada, sem a participação dos 

sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de sua 

aplicação, essa pesquisa-ação se classifica como estratégica. 

Considerando o objeto de nossa pesquisa, os objetivos pretendidos e as 

questões que buscaremos resolver, entendemos que a abordagem qualitativa se 

apresenta como a mais apropriada para a realização desse estudo e que a pesquisa-

ação, inserida no paradigma de investigação estratégica, se constituiu, pelas 

características ora apresentadas com o método potencialmente favorável para atender 

os propósitos expressos para este fim. 

 

5.4 Técnicas de coleta de dados 

 

Em razão dos objetivos propostos para esta investigação, como estratégia de 

coleta de dados, utilizamos técnicas concernentes à pesquisa qualitativa. São elas: I) a 

observação participante, apoiada por Matos e Vieira (2001); II) o diário de campo, descrito 

por Tezani (2004); e, III) a entrevista semiestruturada e reflexiva, amparada em Boni e 

Quaresma (2005). 

De acordo com Matos e Vieira (2001) a observação participante, mais do que 

um instrumento de captação de dados é uma forma de intervenção na realidade 
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investigada. Em face desse contexto e como o próprio nome sugere, o investigador 

possui liberdade para participar do grupo estudado e melhor recolher os dados. Portanto, 

a observação participante se configurou nesta pesquisa a partir do momento em que nos 

inserimos no processo próprio da investigação, em especial, adotando a postura de 

orientadores do fazer zínico para os sujeitos envolvidos.  Por um lado, houve orientação 

da atividade de pesquisa a ser realizada pelos BID e alunos acerca de temas pré-

estabelecidos. De outro modo, foram dados encaminhamentos referentes ao processo 

de produção e diagramação dos zines. 

Tendo em vista, o rol de atividades desenvolvidas ao longo desse estudo, 

outro instrumento imprescindível foi o diário de campo. Tezani (2004, p. 13) caracteriza-

o como “um caderno onde são registradas todas as informações depois de observadas, 

[...], as conversas, os comportamentos, os gestos, ou seja, tudo que esteja relacionado 

com a proposta da pesquisa”. No contexto da presente pesquisa, o diário de campo foi 

utilizado com a finalidade empírica de: historicizar o desdobramento das ações na escola, 

registrar o comportamento adotado pelos participantes ao longo da investigação e, 

finalmente, relatar os diálogos e as discussões empreendidas pelos sujeitos nas diversas 

etapas da pesquisa. 

Para Boni e Quaresma (2005) a entrevista semi-estruturada é muito utilizada 

nas investigações educacionais e, quando se decide pela sua utilização, o pesquisador 

deve seguir um conjunto de questões previamente elaboradas. Porém, ele o faz em um 

contexto muito parecido ao de um diálogo informal a fim de tornar o momento destinado 

à entrevista mais confortável ao entrevistado. O fato de ser também reflexiva permite 

“refletir a fala de quem é entrevistado, expressando a compreensão da mesma pelo 

entrevistador (SZYMANSK et al., 2004, p.15).  

Por isso, o uso da entrevista semiestruturada nesta pesquisa cumpriu a função 

de compreender, especialmente, o modo como os licenciandos vislumbraram a 

experiência da fanedição no ensino de biologia e, também, suas influências no processo 

de formação docente desses indivíduos. Nesse aspecto, o roteiro de entrevista compôs-

se de quatro eixos. 

No Eixo I e II, além de perguntas básicas sobre o curso em andamento para 

os sujeitos, questionamos sobre sua escolha e perguntamos sobre os motivos que os 



82 
 

  

levaram à participação no PIBID e, da mesma forma, sobre o tempo de participação no 

Programa. 

No terceiro eixo da entrevista, inquirimos desses alunos opiniões acerca das 

atividades envolvendo os zines nas aulas de biologia. Com tais perguntas quisemos 

examinar se o BID percebe o fanzine como objeto artístico e se ele pode funcionar como 

um recurso didático, favorecendo a abordagem de assuntos biológicos. Além disso, 

interrogamos os bolsistas de ID sobre o lugar e relevância da arte no ensino. 

Finalmente, no Eixo IV, encerramos a entrevista dos bolsistas ID com questões 

sobre o fomento da arte na formação docente. Com essas questões desejamos averiguar 

a existência de estratégias formativas trabalhadas no Pibid que provoque o desejo de 

ensinar através da arte. Também procuramos saber se as atividades formativas que 

foram realizadas no âmbito da investigação contribuíram para a sua formação docente. 

Cabe ressaltar, que os outros questionamentos deste eixo se basearam, notadamente, 

na fanedição enquanto prática artística. Nesse sentido, os sujeitos foram levados a 

responder se tiveram alguma formação em fanzine antes da participação no Pibid; se 

enfrentaram desafios no trabalho com os zines; se enxergam o professor como um 

elemento importante na promoção do fazer zínico na escola e, mais, se utilizariam esta 

ferramenta em suas aulas futuras. 

Após as gravações, que resultaram em um tempo de, aproximadamente, 3 

horas e 15 minutos de áudio, iniciamos as transcrições. As transcrições abarcaram o 

conteúdo integral das entrevistas, com inclusão, de pausas, hesitações e digressões. 

Igualmente registramos momentos em que houve ruídos ou interrupções. Todo esse 

conteúdo perfez um volume de 57 laudas.  

Logo que finalizamos a textualização das entrevistas, as enviamos para os 

sujeitos, solicitando-os que avaliassem o material e nos retornassem com suas 

alterações, se fosse o caso, ou mesmo que nos informassem se havia algum trecho que 

eles não gostariam de ver publicado. Dos 7 sujeitos, apenas 1 nos devolveu uma versão 

da transcrição com alteração, que se tratava, basicamente, da exclusão de um trecho do 

texto. Os demais relataram não ter encontrado nada na transcrição que os despertasse 

o desejo de retirar ou substituir algum conteúdo do texto, concordando com todo o teor 

da entrevista transcrita. 
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5.5 Etapas da pesquisa 

 

Após uma certa quantidade de leituras iniciais sobre zines e seus possíveis 

usos em atividades educacionais, foi possível delimitar uma proposta de trabalho a ser 

apresentada para a gestão da escola onde o trabalho foi desenvolvido, bem como para 

os sujeitos participantes (QUADRO 6). 

 

Quadro 6 – Síntese das etapas da pesquisa. 
ETAPAS DA PESQUISA Nº DE 

ENCONTROS 
OBJETIVOS 

1ª. Apresentação da proposta de pesquisa 
para o núcleo gestor da escola.  
Foi realizada a apresentação do projeto de 
pesquisa para a gestão escolar. Na ocasião, 
o diretor nos permitiu realizar a investigação 
no ambiente escolar (Apêndice A). 

1 a) obter a autorização para 
o desenvolvimento da 
pesquisa na referida 
unidade de ensino. 

2ª. Apresentação da proposta de pesquisa 
para os bolsistas do Pibid alocados na escola.  
Apresentamos o projeto de pesquisa para os 
sujeitos, elucidando a participação 
colaborativa dos mesmos no desenrolar do 
processo investigativo. Após isso, o TCLE foi 
assinado pelos pibidianos (Apêndice B).  

1 a) convidar os bolsistas ID 
atuantes na escola-parceira 
a participarem da 
investigação na condição 
de sujeitos colaboradores. 

3ª. Sessões de estudos teóricos enfocando o 
objeto da pesquisa. 
Propôs-se, aqui, uma dinâmica de estudo que 
envolveu leituras e discussões coletivas de 
artigos que abordam o fanzine, mediante 
roteiro pré-estabelecido (Apêndice C). 

3 a) debater sobre 
experiências educacionais 
encontradas na literatura 
que versam sobre a prática 
de fanedição nas 
instituições de ensino. 

4ª. Apresentação do universo zínico para os 
alunos de uma turma da 2ª série do Ensino 
Médio.  
A apresentação do fanzine como objeto de 
estudo ocorreu para os alunos através de uma 
apresentação em PowerPoint combinada com 
a exposição dialogada de alguns exemplares 
que os alunos puderam folhear. Na ocasião, 
ocorreu a exibição de vídeos, assim como a 
entrega e discussão coletiva de roteiros que 
detalham os procedimentos básicos da 
produção de um fanzine artesanal. 

1 a) compreender o conceito, 
a história, o processo 
construtivo e a finalidade 
comunicativa dos fanzines. 
b) ler fanzine e apreciá-lo. 
c) identificar a riqueza 
temática e estética 
presentes nos zines. 
d) conhecer as etapas 
básicas da fanedição. 
e) adquirir noções de 
diagramação, edição e 
montagem de fanzines.  

5ª. Produção supervisionada de zines 
envolvendo a temática Educação em Saúde – 
Doenças infecciosas. Esta fase comportou as 

3 a) promover a integração 
dos alunos a partir da 
atividade grupal. 
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seguintes atividades: 1. Formação de sete 
grupos de alunos; 2.  Distribuição dos temas 
para as equipes; 3. Breve exploração das 
temáticas propostas; 4. Criação, propriamente 
dita, dos zines; e, 5. Entrega dos fanzines.  Os 
fanzines foram construídos sob a orientação 
dos licenciandos, baseando-se nos 
conhecimentos biológicos relativos a doenças 
parasitárias. 

b) levar o aluno a pesquisar 
material relativo as 
temáticas pré-
estabelecidas. 
c) estimular nos estudantes 
o hábito da leitura e da 
escrita. 
e) dar protagonismo aos 
educandos. 
f) facilitar a compreensão da 
transmissão e dos sintomas 
das doenças abordadas. 
g) desenvolver nos 
discentes a capacidade 
criativa. 
h) valorizar o aspecto lúdico 
no processo pedagógico. 

6ª. Fanzinada.  
Após a entrega dos zines ocorreu a 
reprodução dos mesmos em máquina 
copiadora. Posteriormente, eles foram 
distribuídos dentro da escola como meio de 
socialização dos conhecimentos biológicos e 
da Educação em Saúde. 

2 a) socializar as produções 
grupais. 
b) experimentar a função de 
autoria. 

7ª. Avaliação.  
Realização de entrevistas com os pibidianos 
(Apêndice D). 

3 a) conhecer a concepção 
deles acerca dos zines 
enquanto recurso didático; 
b) identificar contribuições 
das atividades escolares 
para a formação docentes 
dos sujeitos. 

8ª. Elaboração do produto educacional.  
Ocorreu a criação de um blog sobre o tema 
da pesquisa. 

1 a) construir um produto 
educacional.  
b) fomentar o interesse da 
utilização o zines em outros 
docentes. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Podemos notar que o trabalho de campo envolveu um conjunto de atividades 

que obedeceu aos tempos escolares e que as ações consolidadas durante a pesquisa se 

sustentaram em objetivos bem definidos. Vale lembrar, também, que a pesquisa de 

campo aconteceu durante o segundo semestre de 2017. 

 

5.6 Análise e interpretação dos dados 
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Utilizamos a Análise de Conteúdo (AC) como base de sustentação 

metodológica para nos auxiliar na tarefa de organização e tratamento dos dados. Em 

linhas gerais, este modelo de análise reúne um conjunto de técnicas que possui a 

finalidade de buscar a compreensão crítica do sentido das comunicações com os sujeitos 

da pesquisa, numa perspectiva interpretativa. 

Caregnato e Mutti (2006) falam sobre os primórdios da AC. Informam os 

autores (p. 682) que, 

 

a Análise de Conteúdo (AC) surgiu no início do século XX nos Estados Unidos 

para analisar o material jornalístico, ocorrendo um impulso entre 1940 e 1950, 

quando os cientistas começaram a se interessar pelos símbolos políticos, tendo 

este fato contribuído para seu desenvolvimento; entre 1950 e 1960 a AC 

estendeu-se para várias áreas. Portanto, esta técnica “existe há mais de meio 

século em diversos setores das ciências humanas [...]” (grifo dos autores). 

 

Como o próprio nome indica, a AC é uma técnica de pesquisa que trabalha 

com o conteúdo; tradicionalmente, materiais textuais escritos. Em termos práticos, no 

campo da Análise de Conteúdo, o texto é tido como meio de expressão do sujeito, onde 

o analista busca categorizar palavras ou frases que se repetem, inferindo uma expressão 

que as representem (CAREGNATO; MUTTI, 2006). O pesquisador busca, assim, 

“compreender o pensamento do sujeito por meio do conteúdo expresso no texto, numa 

concepção transparente de linguagem” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 684). 

Para Laurence Bardin (1977, p. 42), 

 

a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens. 

 

Conforme vimos, há neste modelo, basicamente, a ideia de que é na 

interpretação que se busca os sentidos das falas e das ações para se chegar a uma 

compreensão ou explicação, tanto por meio do dito quanto pelo não dito. Em outras 

palavras, o propósito da análise é ir além do descrito, fazendo uma decomposição dos 

dados e buscando as relações entre as partes que foram decompostas. 
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Demo (2008) percebe que tal técnica reveste-se de um exercício reflexivo, já 

que considera o conjunto de concepções, interpretações e decisões do investigador, 

superando as funções de verificação e de heurística.  Sob o nosso olhar, este momento 

configura-se como um grande desafio para o pesquisador, 

 

a análise de conteúdo não fica apenas nas fichas, nos relatórios, nas gravações, 
porque sabe que isto é instrumento, vestimenta, aparência. É preciso ir além 
disso, de modo hermenêutico. Saborear as entrelinhas, porque muitas vezes o 
que está nas linhas é precisamente o que não se queria dizer. Surpreender as 
insinuações, que cintilam no lusco-fusco das palavras e superam a limitação da 
expressão oral ou escrita. Escavar os compromissos, para além das 
verbalizações, pois jamais há coincidência necessária entre um e outro (DEMO, 
2008, p. 42-43). 

 

Sabe-se que a análise de conteúdo compreende uma diversidade de técnicas, 

tais como: a análise categorial ou temática, a análise de avaliação, a de enunciação, a 

análise proposicional do discurso, a análise da expressão e a análise das relações. Por 

isso, faz-se necessário esclarecer, que elegemos para o nosso estudo o desenvolvimento 

da análise categorial ou temática. Neste empreendimento, “o tema é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos 

à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1977, p. 105).  Bardin (1977) considera 

essa técnica fácil e rápida de se aplicar quando se pretende analisar significações que 

os sujeitos elaboram acerca de algo. 

Também é este o pensamento de Franco (2005) e por isso, o autor indica a 

utilização da análise de conteúdo com previsão em três fases fundamentais. São elas: 

Etapa 1: Pré-análise – Inicialmente, se procura fazer uma transcrição legítima 

das informações evidenciadas, que serão organizadas e enviadas aos entrevistados para 

confirmação; 

Etapa 2: Exploração do material – A segunda etapa é a descrição detalhada 

das evidências coletadas. Nesta etapa, busca-se dar conta da identificação de dados e 

informações relevantes para o estudo qualitativo da pesquisa; 

Etapa 3: Tratamento dos resultados, inferência e interpretação – A última 

fase deve comtemplar a análise com base na fundamentação teórica, que permitirá 

identificar as relações existentes nas teorias empregadas, observando os fatos 

convergentes e divergentes captados durante a coleta dos dados. 
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Após o trabalho de campo procedemos a uma exaustiva leitura de todo o 

material que foi coletado nas entrevistas. Posteriormente, os dados devidamente 

transcritos foram selecionados e classificados de acordo com as semelhanças entre as 

percepções dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Por último, seguindo os padrões 

indicados na etapa anterior, passamos para a categorização dos resultados. 

Conforme o exposto, no processo de aplicação da análise temática, o trabalho 

também foi organizado por etapas, ao longo das quais foi sendo construída, de forma 

crítica e reflexiva, à organização e às análises dos dados de nosso estudo.  

Por último, informamos que, em nossa análise, partimos de categorias 

posteriormente estabelecidas combinadas, sobretudo, as declarações dos sujeitos sobre 

os contributos da fanzinedição para o ensino de biologia e as influências da fanzinedição 

na sua formação docente. 

Explicitada a metodologia empregada nesta investigação, passemos ao sexto 

capítulo deste trabalho dissertativo. 
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6 O FAZER ZINÍCO NAS AULAS DE BIOLOGIA: RELATOS, PERCEPÇÕES, 

CONTRIBUIÇÕES E INFLUÊNCIAS NO ENSINO E NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES ARTISTAS-REFLEXIVOS 

 

Este capítulo trata da apresentação e análise dos dados de nossa 

investigação. De maneira geral, resolvemos organizá-lo em diferentes tópicos. O tópico 

inicial debruça-se sobre a experiência vinculada a um ciclo de seminários que foi 

desenvolvido pelos pibidianos nos primeiros momentos da pesquisa de campo, visando 

quebrar a hegemonia do desconhecimento sobre fanzines. 

Logo após, explicitamos o modo como se deu as atividades zínicas no lócus 

da pesquisa. Para que o leitor possa compreender melhor o desenvolvimento das ações 

na escola, resolvemos subdividir este tópico. No primeiro subtópico, apresentamos a 

forma como os bolsistas introduziram o universo zínico para uma turma de alunos da 

Educação Básica. No segundo, descrevemos os momentos de planejamento e criação 

dos zines, situações que resultaram, especialmente, da parceria que se estabeleceu 

entre os pibidianos e os estudantes da EB. Em seguida, apresentamos os zines que 

foram construídos durante as aulas de biologia, efetuando uma análise dos seus 

conteúdos, das suas linguagens e dos seus designs. E, no último subtópico, mostramos 

o modo como ocorreu a socialização das produções zínicas nos intervalos das aulas 

formais, movimento que marca a culminância das atividades da pesquisa no ambiente 

escolar. 

O capítulo segue expondo o perfil dos sujeitos da pesquisa e suas percepções 

acerca do fazer zínico nas aulas de biologia. Depois, há discussões sobre as influências 

oriundas dessa atividade para o processo formativo dos envolvidos, segundo a 

perspectiva do professor artista-reflexivo. Nesta hora, nos apropriamos das declarações 

que emanaram dos sujeitos durante o desenvolvimento das entrevistas. 

Para finalizar o capítulo, apresentamos o Produto Educacional que integra esta 

dissertação, o blog “Fanzine no Ensino de Biologia”. Ele foi elaborado para disseminar as 

ações zínicas desenvolvidas no ambiente de pesquisa, bem como, para suscitar 

discussões sobre as vantagens educativas presentes na utilização de zines na escola. 
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Trata-se, sobretudo, de um ambiente de partilha de vivências e saberes atrelados ao 

fazer zínico. 

 

6.1 Sessões de estudos sobre os temas “fanzinagem” e “ensino” 

 

Nas conversas informais protagonizadas pelos BID, parecia reinar uma aura 

de desconhecimento sobre a prática zinesca. Por isso, propus que, inicialmente, 

desenvolvêssemos algumas situações de estudo em torno dos temas “fanzinagem” e 

“ensino”, conforme um roteiro (Apêndice C) que foi prontamente disponibilizado para os 

bolsistas na rede virtual. 

De posse dos artigos científicos, os sujeitos da atividade foram organizados 

em duplas. Um detalhe interessante, é que cada dupla teve a oportunidade de socializar 

textos e conduzir discussões, fazendo com que as reuniões adquirissem, 

progressivamente, o formato de um ciclo de seminários. Acreditamos que essa estratégia 

possibilitou a participação, a autonomia, a comunicação e o protagonismo entre os 

envolvidos.  

O ciclo de seminários contou com a realização de três encontros no período 

compreendido entre os meses de fevereiro e março do ano de 2017. Os estudos 

ocorreram nas dependências da EEM Joaquim Magalhães, nos turnos tarde e noite, de 

forma alternada. Cada reunião teve, aproximadamente, a duração de três horas. 

Nos momentos iniciais dos encontros, tecíamos algumas considerações 

acerca dos artigos propostos para estudo naquela ocasião. Logo depois, as duplas de 

bolsistas responsáveis pela condução das discussões iniciavam a exposição dialogada, 

auxiliada de recursos audiovisuais. Nessa hora, os bolsistas comunicavam as principais 

ideias e informações contidas nos textos, aproximando-as com o foco desse trabalho 

dissertativo. 

Após a socialização dos textos, realizávamos uma roda de conversa onde a 

maioria dos participantes, individualmente, partilhava com os demais, suas impressões e 

percepções sobre os estudos. Tratava-se, também, de um espaço propício para o 

aparecimento de questionamentos e esclarecimentos de dúvidas. Ao final, realizávamos 
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a culminância do momento por meio de uma síntese das discussões empreendidas 

naquele dia. 

Ao se constituírem como objetos estranhos ao fazer cotidiano, os zines 

acabaram sendo suscitadores de aprendizagem. Era necessário não apenas ler as 

produções científicas e relatá-las para o grupo, mas também ser capaz de compreender 

o que era este objeto estranho, como manipulá-lo e, mais, como associá-lo à matéria de 

biologia. 

Em meio a esse cenário, uma surpresa: duas BID não se limitaram a proposta 

inicial, já que se sentiram motivadas a elaborar e distribuir zines (FIGURA 5) em um dos 

encontros. O fanzine confeccionado pela dupla procurou informar aspectos gerais 

relacionados a sua origem, definição, produção, montagem e usos possíveis. 

 

Figura 5 – Capa do fanzine Mas, afinal, o que é mesmo FANZINE? produzido por duas 
Pibidianas. O zine foi editado em computador, impresso e levado para distribuição em 
uma das sessões de estudos realizadas na escola. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Há dois aspectos a serem refletidos em relação a iniciativa das duas 

participantes. Um deles refere-se ao desenvolvimento da capacidade criativa das alunas 

(ANDRAUS, 2014) e o outro é a aura de liberdade e autonomia possibilitada pela 
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fanedição, pois foram diversas as linguagens e formas de expressão utilizadas pela 

dupla: imagens, poesia, charges e textos (SPOTTI; SANTOS, 2013). 

Nesse viés, reafirmamos o quão representativo é o PIBID na qualificação dos 

futuros professores ao propiciar vivências formativas voltadas para o estudo, elaboração 

e implementação de métodos de ensino que se mostram alternativos ao modelo 

tradicionalista e que favoreçam, potencialmente, a aprendizagem e o protagonismo dos 

discentes. Compreendemos, ainda, que o trabalho em grupo corrobora para a construção 

de valores como a coletividade e o respeito, fomentando a construção mais eficaz do 

conhecimento científico. 

Os estudos levaram os futuros professores a analisar os benefícios 

educacionais incutidos nos zines. De um lado, foi possível conhecer os materiais que 

podem ser utilizados na fanzinagem e obter informações sobre técnicas de edição e 

diagramação das revistinhas. De outro modo, compreendemos que zines podem 

funcionar como veículo de aquisição e de divulgação dos saberes escolares. 

Com efeito, para os BID, as leituras dos textos sobre zines objetivavam a 

construção de um referencial teórico consistente que pudesse conduzir e orientar as 

atividades zínicas no ambiente escolar; tornando-se patente a unicidade teoria-prática. A 

proposição dos estudos com os bolsistas antecedeu o fazer zínico na escola, porque 

ponderávamos que era necessário aprofundar a compreensão sobre o fanzine para, logo 

após, desenvolver a fanzinagem, como prática consciente e refletida. 

Quanto a isso, pensamos ser necessário esclarecer que, nesta hora, 

buscamos inspiração no que Feitosa e Leite (2012) chamam de Associação de 

Companheiros de Ofício. Conforme foi tratado no capítulo 4 desta dissertação, em tais 

Associações o aprender ocorre, destacadamente, na relação teoria-prática, contrariando 

o modelo de racionalidade técnica. 

Mais uma última consideração, no âmbito dos seminários, analisamos 

algumas maneiras diferentes para o trabalho (individual ou em grupo) com os zines nas 

aulas de biologia. Enquanto alguns participantes sugeriram a sua utilização para abordar 

temas científicos polêmicos e controversos. Outros, apontaram para a importância dos 

zines na abordagem de temas transversais como Educação Ambiental, Orientação 

Sexual e Educação em Saúde. Existiram ainda, sugestões da criação de fanzines para 
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divulgar a vida dos cientistas e de suas principais teorias. Logo, diálogos sobre fanzine, 

sua relevância e seus usos possíveis preencheram boa parte do tempo destinado as 

reuniões.   

Após imergir na leitura e discussão de diversos autores, os pibidianos 

assimilaram uma base teórica do universo que norteia o campo da fanedição. Feito isso, 

era chegada a hora do encontro da teoria com a prática, momento em que os saberes 

recém-adquiridos pelos bolsistas seriam experimentados no contexto das aulas de 

biologia, conforme será exposto no tópico seguinte. 

 

6.2 A implementação do fazer zínico no cotidiano das aulas de biologia 

   

Propomos a produção de zines em aulas de biologia para a abordagem dos 

temas "Educação em Saúde: doenças parasitárias" numa escola de Ensino Médio, nos 

meses de outubro e novembro de 2017. Nesse ínterim, os zines foram elaborados pelos 

estudantes da Educação Básica - mais precisamente, uma turma de 2º Ano do Ensino 

Médio - em colaboração com BID, que atuavam no espaço escolar quando o trabalho de 

campo foi realizado. 

A prática zinesca na escola exigiu um esforço de planejamento que, 

especificamente, incluiu: organização e descrição das atividades; aquisição de material 

para sua realização; clareza dos objetivos a serem alcançados, formação do público-alvo, 

determinação de lugar, data e horário, etc. O planejamento das tarefas encerrou-se 

quando foi elaborado o cronograma das ações (Apêndice E). Logo após, ele foi 

encaminhado para os sujeitos da pesquisa. 

Assim que os sujeitos da pesquisa tomaram conhecimento da proposta de 

trabalho e a aprovaram, iniciamos as atividades. A seguir, apresentamos o 

desdobramento das atividades zínicas nas aulas de biologia. 

 

6.2.1 Apresentação do fazer zínico para os alunos da EB  
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Antes da produção zínica, propriamente dita, fez-se necessário estabelecer 

um diálogo inicial com os estudantes acerca do objeto artístico que seria utilizado nas 

aulas de biologia para a abordagem do conteúdo “doenças parasitárias”.  

Na escola, três bolsistas ID e eu nos encarregamos de dar o pontapé inicial 

para a produção dos fanzines, apresentando o universo zínico para os alunos em uma 

das aulas de biologia (Apêndice F – FIGURAS 1 e 2). 

Começamos a aula apresentando a ferramenta aos alunos e perguntando se 

sabiam do que se tratava. Como já era esperado, todos disseram que a desconhecia. 

Então, foi feita para os alunos, com o auxílio de recursos audiovisuais, uma exposição 

dialogada acerca do mesmo, enfocando sua história, sua definição, suas características 

e, especialmente, seu processo de construção. Após isso, dissemos que, numa outra 

ocasião, produziríamos zines na escola sobre temas ligados à matéria estudada. 

 Também, os alunos da turma receberam zines que puderam ser apreciados. 

Nesse momento, houve, coletivamente, a análise de um zine de cunho científico, 

intitulado: A DESentediante Respiração Celular19. Acreditamos que os elementos textuais 

e imagéticos que foram pensados para compor este fanzine favorecem uma abordagem 

diferenciada, lúdica, bem-humorada, clara e objetiva, dos assuntos apresentados. 

Buscamos explicitar tais prerrogativas para os discentes, já que eles se deparariam com 

o desafio de criar zines da mesma natureza, mais tarde. 

Quando se observa os registros feitos no caderno de campo, vemos indícios 

do envolvimento dos discentes da EB com a novidade. Ou seja, os estudantes do EM 

demonstraram-se entusiasmados pela prática com o novo objeto, à medida que 

solicitavam novos zines para folhear, bem como ao nos indagar sobre quando se daria o 

início da feitura dos zines nas aulas de biologia.  

Além do mais, ficou perceptível que a introdução do universo zínico possibilitou 

aos graduandos, em primeiro plano, a partilha dos saberes teórico-práticos relativos a 

fanzinagem e a liderança de uma atividade com caráter inovador. E, em segundo plano, 

um contato próximo com os estudantes da EB e, por conseguinte, com o ambiente da 

sala de aula, seu futuro campo de atuação profissional. 

                                                           
19  Ver novamente a Figura 3 deste trabalho dissertativo, localizada na página 68. 



94 
 

  

Em resumo, a apresentação do fanzine ocorreu para os alunos através da 

apresentação em PowerPoint; exposição e análise de exemplares; exibição de vídeos e, 

igualmente, por meio da entrega dialogada de roteiros que detalhavam os procedimentos 

básicos da produção de um fanzine artesanal, modelo que seria implementado nas aulas. 

Tudo isso, para que os discentes aprendessem sobre a fanedição e se sentissem 

estimulados a fazê-la. No final da aula, informamos que retornaríamos na semana 

seguinte para darmos continuidade aos trabalhos com os zines. 

 

6.2.2 Produção supervisionada de zines biológicos na escola 

 

Na aula seguinte, vencidas as ansiedades iniciais sobre a realização dos 

trabalhos, houve a divisão da turma em sete grupos, bem como a definição dos 

orientadores (bolsistas ID) das equipes e a determinação dos temas20. Feito isso, 

anunciamos que as pequenas revistas artesanais seriam produzidas em caráter 

colaborativo e sob a minha supervisão. 

A elaboração conjunta de zines remete suas origens quando a maioria das 

produções do passado era feita grupalmente pelos indivíduos. Na concepção de 

Maranhão (2012, p. 52) é importante que se trabalhe grupalmente na construção de 

fanzines, pois “quando os alunos se juntam em grupos para a produção de zines, 

aparecem situações dialógicas relativas ao próprio trabalho a ser realizado”. O que a 

autora quer dizer é que ocorrem constantes diálogos entre os integrantes da equipe a fim 

de debater questões e superar dificuldades que, se bem resolvidas, permitem o 

aprimoramento do trabalho além do desenvolvimento da capacidade de aprender a 

conviver. 

Ao apropriarem-se dos temas dos fanzines, os grupos e seus orientadores 

foram se distribuindo naturalmente pelo espaço físico da sala de aula (Apêndice F – 

FIGURA 3) para elaborar um roteiro que pudesse sistematizar os afazeres que o novo 

objeto exigia (pesquisa, processo de leitura e escrita, seleção dos elementos imagéticos, 

discussão e reflexão do assunto, e outros). 

                                                           
20 Micoses; AIDS; Doença de Chagas; Sífilis; Gonorreia; Zika e Chikungunya. 
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Cabe ressaltar que os BID assumiram nos espaços grupais, novamente, a 

posição de liderança ao conduzir discussões sobre o tema e sobre a ferramenta em 

questão; fornecendo orientações de pesquisa aos alunos e sugerindo opções de 

apresentação do tema no fanzine. Importa notar que, em nenhum momento, os pibidianos 

interferiram na liberdade e na autonomia dos estudantes. Como é de se supor, 

interessava-nos que os faneditores tivessem um sentimento de pertença em relação aos 

seus projetos. 

Na aula posterior, de posse dos seus planejamentos grupais, os envolvidos 

iniciaram suas produções (Apêndice F – FIGURAS 4 e 5). Nesta ocasião, esclarecemos 

que considerávamos importante que cada educando: manifestasse suas preferências, 

pesquisasse sobre o tema proposto, produzisse páginas, participasse da montagem dos 

bonecos, fosse à gráfica e depois ajudasse na montagem coletiva dos exemplares, entre 

outros procedimentos. Não foi difícil a compreensão de que, embora cada componente 

do grupo fizesse parte do trabalho, o resultado do processo seria, pela natureza da 

atividade, coletivo. 

Revisitando as anotações feitas em nosso caderno de campo, destacamos 

que pôde-se visualizar no contexto da sala de aula, uma inversão de quem fala e de quem 

é ouvido. No fazer zínico que experimentamos, o professor deixou de ser o centro das 

atividades, posto que, ele apenas mediou e orientou os trabalhos. Os discentes, ao 

contrário, se engajaram, sob a supervisão dos pibidianos, em práticas de pesquisa, 

leitura, escrita e estética, tornando-se sujeitos ativos no processo. 

Para realizar a confecção das páginas, os alunos utilizaram materiais de uma 

caixa cedida pela escola, contendo: borrachas, canetas de diversas espessuras, 

grampeador, lápis de cor, giz de cera, cola branca, estiletes, régua, tesouras com cortes 

artesanais e tesoura com cortes retos. Além desses, conseguimos disponibilizar alguns 

outros materiais para aguçar a criatividade dos participantes, foram eles: revistas e jornais 

velhos. 

Conforme o exposto, os fanzines foram construídos pelos estudantes sob a 

orientação dos licenciandos (BID), baseando-se nos conhecimentos biológicos relativos 

as doenças parasitárias. Mas, o tempo não se colocou a favor do processo de criação 

zinesca naquela aula. Por isso, todos os grupos finalizaram ou confeccionaram suas 
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páginas em casa, ou as fizeram em outro dia, nos espaços de aprendizagens que a 

escola possuía. Não raro, encontrávamos grupos de alunos e seus respectivos 

orientadores na escola, utilizando o período do contraturno de suas aulas, para cumprir 

com a atividade. 

Na aula da semana seguinte, os grupos me entregaram os seus fanzines. No 

mesmo dia, iniciei com cada equipe um momento destinado à apreciação e troca de ideia 

sobre as produções. Eis que, na leitura de todos os fanzines que me foram entregues, 

pude identificar, em maior ou menor grau, erros ortográficos e gramaticais que, 

provavelmente, dificultariam a compreensão dos conceitos biológicos que se queria 

comunicar. Também, detectei problemas com a montagem das matrizes dos projetos, 

tendo que reorientá-los sobre o modo mais apropriado.  

Por meio de diálogos decidimos que eles fariam a correção dos erros, e 

combinamos de, após isso, iniciaríamos o processo de reprodução e montagem das 

cópias. Cabe mencionar, que esse encontro constituiu o único no qual os bolsistas ID não 

compareceram, em função da participação dos mesmos num encontro universitário, 

realizado no mesmo período, na cidade de Fortaleza-CE. 

É relevante destacar, que segundo o cronograma de ações, haveria a entrega 

dos fanzines e de suas cópias naquela semana. Porém, isso não pôde ser cumprido pelos 

grupos, em razão das correções que deveriam ser efetuadas na matriz. Outro contraste 

foi a dificuldade e a insegurança sentida pelos próprios alunos no gerenciamento dos 

trabalhos com os zines, no interstício temporal em que seus orientadores estiveram 

ausentes.  

Frente aos imprevistos supracitados, percebi uma certa preocupação dos 

estudantes no que diz respeito ao aprimoramento da tarefa dentro do prazo estabelecido. 

Em contrapartida, quando identificamos a necessidade dos ajustes, os autores se 

mostraram interessados em melhorar não só a sua qualidade textual, mas também a 

qualidade estética. Resolvemos, de tal modo, reservar parte da aula de biologia da 

semana seguinte para o recebimento dos bonecos, momento em que os bolsistas ID se 

fizeram presentes. 

 

6.2.3 Produções zínicas 
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O ritmo de trabalho que se instaurou entre os sete grupos resultou, após um 

mês, na produção de 10 fanzines (QUADRO 7). Isso porque, duas equipes sentiram-se 

automotivadas a confeccionar mais de um fanzine sobre seus temas. A análise do 

conteúdo dos zines, resultado de leituras flutuantes, evidenciou, especialmente, um 

consenso entre os grupos, posto que todas as revistas dedicaram suas páginas para 

propagar informações relativas ao parasita causador, meios de transmissão, sintomas, 

diagnose e profilaxia das doenças. Acreditamos que houve um interesse das equipes 

pelo aprofundamento da matéria estudada. 

 

Quadro 7 – Descrição dos fanzines segundo o grupo-faneditor, tema central, nome 
atribuído ao fanzine, número de páginas das revistinhas e quantidade de produções por 
assunto. 

GRUPO 
TEMA 

CENTRAL 
NOME DO ZINE 

Nº DE 
PÁGINAS 

QUANTIDADE 
DE ZINES POR 

TEMA 

 
Grupo 1 (G1) 

 
Sífilis 

DST – Sífilis 6 
2 Sífilis – A dor e o 

prazer de pensar 
16 

Grupo 2 (G2) Zika 
Zika vírus – Que 
diacho é isso? 

15 1 

Grupo 3 (G3) 
Doença de 

Chagas 
Chaga-Zine 20 1 

Grupo 4 (G4) Chikungunya Chikungunya 12 1 

Grupo 5 (G5) Micoses 

Micozine A 10 

3 Micozine B 12 

Micozine C 4 

Grupo 6 (G6) Gonorréia Gono-Zine 19 1 

Grupo 7 (G7) AIDS HIV e AIDS 16 1 

 10 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Este tópico tem o objetivo central de mostrar um pouco dos fanzines 

produzidos nas aulas de biologia, destacando suas características principais21. Dito isso, 

passemos a análise das produções. 

                                                           
21 Os fanzines produzidos nas aulas de biologia foram digitalizados e estão disponíveis para acesso no 

endereço <http://fanzinebio.blogspot.com/>. 
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Os integrantes da equipe que trabalhou o tema “sífilis” (G1) produziram dois 

fanzines (FIGURAS 6A e 6B). Em cada um deles, um enfoque diferente. Ainda que na 

sua primeira página, os dois fanzines anunciem o tema principal utilizando-se de letras 

grandes e coloridas; no interior deles, podemos notar algumas distinções na forma como 

o assunto é tratado.  

 

Figura 6 – Zines produzidos pelo grupo que abordou a temática sífilis 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Após explicitar que o principal meio de prevenção da sífilis é o uso da 

camisinha nas práticas sexuais e de incentivar sua utilização em todos os contatos 

íntimos; a revista da figura 6A exibe, também, uma página contendo curiosidades sobre 

os diferentes tipos de preservativos e seus usos, assunto polêmico entre os jovens. Outro 

diferencial desse fanzine é que, na última página, o leitor é convidado a efetuar o 

preenchimento de uma cruzadinha para avaliar, de forma lúdica e divertida, os 

conhecimentos relativos ao assunto. 

O fanzine da figura 6B destaca-se por realizar uma abordagem mais 

aprofundada a respeito das formas de diagnóstico e tratamento da doença em questão. 

Assim sendo, seis das 15 páginas da revistinha debruçaram-se sobre o modo de 

identificação da doença e sobre as estratégias de tratamento que os pacientes devem 

adotar, enaltecendo sua importância, realização e eficácia. Tudo isso, através de uma 

linguagem simples, despojada e divertida. 
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O fanzine referente a zika, produzido por um outro grupo (G2), utilizou-se de 

diversas estratégias para informar sobre aspectos da doença e entreter o leitor. Na capa, 

podemos observar que os faneditores anunciam o tema principal em meio a um 

emaranhado de palavras-chaves e expressões (FIGURA 7). Outro aspecto importante 

deste zine é que nas páginas 4 e 5 visualizamos histórias em quadrinho dando início a 

apresentação dos sintomas provocados pelo zika vírus. Adicionalmente, na página 

seguinte, foi incluída uma tabela comparativa com os sintomas da zika, dengue e 

chikungunya. Talvez esse zine venha a contribuir com o reconhecimento destas doenças 

em nosso cotidiano, já que as semelhanças entre elas, costumam provocar confusões 

entre as pessoas. 

 

Figura 7 – Zine produzido pelo grupo que abordou a temática zika 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ainda nesta revista, duas outras páginas, intituladas “Mitos e Verdades”, 

tentam prender a atenção do leitor. Elas foram produzidas para indicar os fatos verídicos 

e alertar sobre as informações falsas que, muitas vezes, acabam sendo difundidas em 

meio à população. Nas últimas páginas desse zine, os alunos propõem um caça-

palavras, notadamente, o objetivo do jogo é fazer o leitor encontrar palavras escondidas 

que estejam relacionadas aos criadouros do mosquito transmissor, numa tentativa de 
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sensibilização; e, memes22 diversos que foram extraídos da internet, possivelmente, para 

instaurar uma aura de bom humor e distração a abordagem do assunto. 

Prosseguindo com a descrição das produções, encontramos o Chaga-Zine, 

confeccionado pelos autores (G3) para tratar da doença de Chagas. O que é significativo 

nesta revistinha é a forma dinâmica como o assunto é abordado na maioria das páginas, 

inclusive, na apresentação do tema (FIGURA 8).  

 

Figura 8 – Zine produzido pelo grupo que abordou a temática doença de chagas 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Além disso, notamos que ao elaborarem este zine, os fanzineiros privilegiaram 

a relação texto/imagem. Em nenhuma página, constatou-se a substituição da imagem 

pelo texto, mas sim a coexistência dos dois, ora predomínio de uma ora predomínio de 

outro. Exatamente ao contrário do processo de elaboração dos outros alunos. Sobre esse 

                                                           
22 A expressão “memes de internet” é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito, que se difunde, 
predominantemente, através da web rapidamente. O meme pode ser uma frase, link, vídeo, site, imagem 
entre outros, os quais se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais 
fontes de informação. Disponível em: <https://www.infoescola.com/comunicacao/memes/>. Acesso em: 03 
maio 2018. 
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fanzine, cabe notar ainda que os autores incorporaram ao projeto um labirinto23 e uma 

tirinha. Do ponto de vista biológico, a primeira estratégia serve para expressar a 

preferência que o protozoário causador da doença tem pelo músculo cardíaco. E a 

segunda, para explicitar o modo como o homem contrai o parasita. 

O fanzine seguinte ilustra questões sobre a chikungunya. Os elementos 

textuais, predominantemente, foram os escolhidos pelos autores do zine (G4) para 

discorrer sobre a doença. A capa desta revistinha (FIGURA 9) expressa, claramente, a 

preocupação dos fanzineiros em traçar diferenças entre dengue, zika e chikungunya, 

doenças que, a princípio, têm alguma similaridade. Lembramos, inclusive, que um zine 

produzido por outro grupo buscou diferenciá-las. 

 

Figura 9 – Zine produzido pelo grupo que abordou a temática chikungunya. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Temos, ainda, tirinhas nas páginas 4 e 5, que retratam ironicamente as 

campanhas contra o mosquito transmissor e o número de mortes registrados em nosso 

                                                           
23 Sugerimos aos faneditores a elaboração de atividades diferenciadas (labirinto, cruzadinha, caça 

palavras, etc.) que pudessem avaliar, de forma lúdica e divertida, os conhecimentos relativos ao assunto 

abordado nos zines. 
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estado, quando os autores do zine realizaram a pesquisa de campo. Logo mais, na 

página 8, há algumas perguntas e respostas sobre o tema, criadas pelos autores. Curioso 

notar que, esta equipe utiliza-se de um poema e uma paródia, recursos que enriquecem 

a abordagem do assunto, mas que pouco foram empregados pelos grupos em suas 

obras. 

Em nosso universo zínico, contabilizamos três fanzines sobre doenças 

fúngicas oriundas de um mesmo grupo (G5), conforme está sendo representado na figura 

10. 

 

Figura 10 – Zines produzidos pelo grupo que abordou a temática doenças fúngicas. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Na primeira delas (FIGURA 10A) evidencia-se, principalmente, os variados 

tipos de micoses e seus respectivos modos de transmissão. Após a exposição de todo o 

conteúdo, tem-se uma poesia e diferentes estratégias de revisão do assunto (cruzadinha 

e caça-palavras). Já o segundo zine (FIGURA 10B) destaca-se pelo número significativo 

de esquemas e ilustrações. Para interagir com o leitor, os zineiros propõem, nas últimas 

páginas da revistinha, uma paródia. O terceiro zine, apresentado na Figura 10C, 

surpreende-nos pelo seu tamanho. Enquanto a maior parte dos outros zines possuem o 
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formato de papel A524, esta publicação inovou ao apresentar-se no tamanho de papel 

A225. Contudo, ela constitui-se de poucas páginas e parece reunir um número pequeno 

de elementos textuais e imagéticos. 

O Gono-Zine, que está sendo representado mais adiante, foi outra produção 

zínica que fugiu dos padrões usuais do ponto de vista estético, basta ver o contorno da 

capa que foi elaborada pelos autores (G6) para apresentar o tema principal, gonorreia 

(FIGURA 11). Além disso, o tamanho das suas páginas foi o de papel A6 (10,5 cm x 14,8 

cm), formato antes não utilizado. Para a abordagem da doença, foram empregados 

diferentes recursos, entre eles: textos, imagens, acróstico, relatos da vida real, quiz, 

curiosidades e tirinhas. As estratégias escolhidas para compor este zine, provavelmente, 

tornou-o diferente dos demais. 

 

Figura 11 – Zine produzido pelo grupo que abordou a temática gonorreia. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

E, para finalizar as análises dos zines, exibimos na figura 12 a publicação do 

grupo que explanou sobre o assunto HIV/AIDS (G7). Tal produção comportou ilustrações, 

tirinhas, colagens, textos, desenhos e curiosidades sobre o tema principal. Podemos 

                                                           
24 Formato A5 equivale a meia folha de papel A4. 
25 O formato A2 (42,0 cm x 59,4 cm) é comum na impressão de cartazes. 
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observar, que o próprio grupo conseguiu produzir o texto que serviu de base para o 

fanzine, fazendo uso de conceitos científicos importantes. Tiveram muita preocupação 

estética, basta ver o colorido das páginas. Ademais, procuraram estabelecer uma 

continua interatividade com o leitor. 

 
Figura 12 – Zine produzido pelo grupo que abordou a temática AIDS. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Evidenciamos que, de modo geral, ao elaborarem suas páginas, todos os 

faneditores fizeram uso de textos e imagens. Cabe ressaltar que, alguns dos faneditores 

utilizaram de forma crítica e divertida a abordagem dos conteúdos, pois existiram algumas 

propostas de situações de humor a partir da combinação de elementos de cunho 

científico e personagens, cenários e palavras do cotidiano que, por serem familiares são 

mais facilmente compreendidas. 

Outro ponto preeminente a ser discutido refere-se à linguagem que foi adotada 

pelos alunos nos fanzines construídos. Ao analisar os zines, percebemos que os 

discentes criaram esquemas de linguagens que, geralmente, não fazem parte dos 

trabalhos escolares, já que, se tratavam de discursos coloquiais. Ora, não existem 

linguagens padronizadas na escrita dos fanzines e isso propicia ao faneditor liberdade 
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para fazer uso dos esquemas linguísticos que ele julgar apropriado a sua produção. Além 

disso, os zines levam mensagens para muitos tipos de pessoas e se torna interessante 

à adoção de uma linguagem dinamizada com o outro, a fim de chamar a atenção do leitor 

para o que se estar querendo propagar (MARANHÃO, 2012). 

Após efetuar uma análise da linguagem e do conteúdo que foram empregados 

nos fanzines, é relevante visualizar como as revistinhas foram produzidas, no sentido do 

seu design. Para tanto, observamos na leitura flutuante, quais foram os elementos de 

montagem que mais apareceram nos zines, tornando-os índices. Foram notados: 

ilustrações e fotografia coladas, sendo aquelas que foram recortadas de impressos26 ou 

disponibilizadas na internet; ilustrações desenhadas na página; textos escrito a mão, 

considerando palavras e frases; textos datilografados, que eram recortados e colados 

nos fanzines; textos recortados de impressos e letras, números e palavras aleatórias 

recortados de impresso. De tal modo, chegamos ao quadro 8, já com a frequência de 

índices. 

 

Quadro 8 – Composição gráfica dos fanzines 
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DST – Sífilis 5 3 6 11 3 0 56 84 

Sífilis – A dor e 
o prazer de 

pensar 
14 0 1 9 21 0 19 64 

Zika vírus – Que 
diacho é isso? 

8 7 15 5 10 1 9 55 

Chaga-Zine 0 19 0 8 0 0 14 41 

Chikungunya 0 12 0 18 0 0 0 30 

Micozine A 8 5 0 20 0 0 0 33 

Micozine B 23 0 0 0 0 11 0 34 

                                                           
26 Jornais, revistas e, até mesmo, outros fanzines.  
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Micozine C 17 0 2 1 0 4 0 24 

Gono-Zine 3 13 0 17 0 0 8 41 

HIV e AIDS 4 5 1 25 8 0 5 48 

TOTAL 82 64 25 114 42 16 111 454 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Apropriando-se das informações expressas no quadro 8, podemos identificar 

que foi variável a forma final de apresentação de um zine em relação a outro. Ou seja, 

ainda que a base comum fosse o corte e colagem dos materiais (revistas e jornais) 

disponibilizados para os faneditores, algumas equipes, por exemplo, escreveram mais, 

outras usaram mais recortes de imagens, ou de notícias. Além dos textos escritos à mão, 

as equipes “Chaga-Zine” e “Chikungunya” surpreendem ao utilizar apenas desenhos em 

suas revistinhas, o que, provavelmente, exigiu dos autores mais empenho no projeto. 

De outro modo, Moura (2017) nos ensina que: 

 

o fanzine, [...], não se preocupa com a qualidade do produto final, mas sim com 
o processo. O processo que revela a interação entre os grupos, os níveis de 
apreensão do conteúdo, a vontade de fazer o trabalho. O produto final é 
importante na medida em que é concretização do esforço daquelas pessoas, mas 
não importa se é feio, bonito, bem recortado ou mal feito. O que importa é a 
experiência, o que ficou da atividade, o que foi apreendido (p 99). (Grifos dos 
autores). 

 

Assim, entendemos que a metodologia aqui apresentada, se presta a ser uma 

estratégia dinâmica para o ensino de biologia com enfoque nas doenças parasitárias. 

Compreendemos, ainda, que as atividades zínicas grupais favorecem a formação de 

valores como a coletividade, a solidariedade e o respeito, contribuindo para a construção 

de saberes biológicos mais sólidos. 

 

6.2.4 Fanzinada 

 

Em nossa pesquisa, tivemos o cuidado de planejar e garantir a tarefa de 

distribuição dos zines que foram produzidos no âmbito das aulas de biologia. Então, após 

a produção dos fanzines pelos discentes, realizou-se a socialização das mesmas como 

culminância do projeto na escola. Esse momento que marcou o fechamento do crono-

grama foi chamado de fanzinada (Apêndice F – FIGURAS 6,7,8,9, e 10). 
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A fanzinada ocorreu durante o intervalo entre as aulas formais da manhã do 

dia 09 de novembro de 2017, tendo como tema central "Educação em Saúde", visto que 

as produções zínicas envolveram doenças parasitárias. Neste dia, as equipes e seus 

respectivos orientadores se espalharam pelo espaço físico da escola, mais 

enfaticamente, pela pracinha da referida unidade de ensino, para expor e distribuir seus 

zines para os demais alunos, propagando os saberes científicos e o próprio fanzine 

enquanto mídia artística. Vale lembrar que, cada grupo expôs um número mínimo de vinte 

e cinco fanzines, podendo trocá-los entre os colegas de outro grupo/sala ou distribuí-los 

a quem se interessasse. 

Foram trocados e/ou distribuídos todos os fanzines, com imensa satisfação 

dos envolvidos em razão da boa repercussão que a exposição obteve na escola, mesmo 

em turmas que não participaram da elaboração de fanzines. Foi observado também que, 

o entusiasmo contagiou, inclusive, professores que se sentiram motivados a repetirem a 

atividade didático-pedagógica sobre assuntos de suas disciplinas. 

Diante disso, é bastante crível que o uso de fanzines em ambiente escolar 

revela-se como uma atividade de ensino-aprendizado bastante significativa e abrangente 

onde os envolvidos aprimoram variadas habilidades e competências. Reitera-se, 

portanto, que a presente iniciativa foi uma experiência construtiva, gratificante e viável. 

 

6.3 Contributos da experiência zínica para o ensino de biologia e para a formação 

inicial dos BID      

 

Apresentamos, nesta seção, nosso esforço interpretativo em analisar as 

informações obtidas na aplicação das entrevistas, com vistas a captar as implicações do 

fazer zínico para o cenário do ensino de biologia da EB e, do mesmo modo, para o bojo 

da formação de professores. Iremos, portanto, adentrar no universo dos significados 

emergentes dos diversos dados que emanaram dos sujeitos ao longo das entrevistas que 

foram realizadas. 

Destacamos que o amplo volume de material coletado possibilitou uma visão 

abrangente do fazer zínico e dos seus significados para os sujeitos que o integraram. O 

campo de informações pelo qual transitamos também nos mostrou muitas outras 
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questões para além de nossos objetivos, impetrando grande esforço para nos mantermos 

leais ao que fora previamente estabelecido nesta investigação. 

Buscando uma melhor estruturação das informações, subdividimos este texto 

em subseções (categorias) principais. A primeira discursa sobre os aportes da 

fanzinedição para o ensino de biologia. A segunda apresenta as influências formativas 

advindas das experiências zínicas para os bolsistas ID, ao mesmo tempo em que busca 

relacioná-las com a metáfora do professor artista-reflexivo, modelo profissional que 

estamos defendendo no decurso deste estudo. 

Antes, porém, apresentamos o perfil dos sete sujeitos envolvidos na 

investigação, obtido através da análise das falas das entrevistas referentes as 

motivações que os levaram a escolher o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

e a participar do PIBID, na condição de BID. 

 

6.3.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Como vimos, para compor a caracterização dos BID consideramos nos 

momentos iniciais de entrevista questões concernentes à licenciatura em curso e o 

porquê de sua escolha. Fora isso, indagamos que fatores os motivaram à participação 

no PIBID, além do tempo em que atuam/atuaram nesse programa. 

Nesse sentido, dois bolsistas do grupo, BID1 e BID 2, ao relatarem o porquê 

de sua opção por cursar uma licenciatura, trouxeram aspectos da influência familiar. 

Esses sujeitos também revelaram que, quando cursavam o ensino médio, percebiam que 

alguns professores os encorajavam à profissão docente. Então, para eles, a licenciatura 

chegou como primeira escolha, e não como alternativa. 

O BID3 alegou que se interessou pela docência desde os primeiros contatos 

com a escola. Afirma, porém, que esse curso não foi sua prioridade após a conclusão do 

ensino médio, já que participou de um processo seletivo para o curso de nutrição e que, 

ao não obter aprovação no mencionado curso, realizou nova tentativa em biologia, 

quando foi aprovada. 

O BID4 afirmou que não se interessava pela docência, apesar disso, expõe 

que acabou cursando uma licenciatura pelo fato de não terem sido ofertadas vagas em 
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cursos de outra modalidade no período noturno, justamente no ano em que se submeteu 

ao exame do vestibular. Assim, optou pelo magistério porque o turno de realização deste 

curso era compatível com a sua disponibilidade. 

O BID5 afirmou que a licenciatura lhe chegou como uma alternativa. Justificou 

sua escolha por tal licenciatura afirmando que desde o Ensino Médio apresentava muito 

interesse pela disciplina de biologia, fato que, em seu entendimento, acabou incorrendo 

para que ela buscasse esse curso. 

Já o BID6 revisitou lembranças da época da infância para explicitar sua paixão 

pelo magistério. Mas salientou, também, que o curso de Ciências Biológicas foi escolhido 

por integrar uma universidade pública, com boa avaliação pela sociedade local.  

Para o BID7, o curso de licenciatura em ciências biológicas cumpriu quesitos 

pré-estabelecidos por ele próprio, ao concluir o ensino médio, tais como: não precisar 

sair da cidade onde morava, bem como estudar em uma universidade pública, gratuita, 

de qualidade, que ofertasse cursos presenciais. Assim, optou pela biologia porque as 

condições oferecidas pelo curso atendiam aos referidos anseios. 

No que tange ao motivo que os levou ao PIBID, em primeira instância, todos 

os sujeitos falaram da oportunidade de aproximação com a realidade da profissão 

docente, já que por meio dele acreditavam poder adquirir experiências que lhes dessem 

base para seu futuro exercício profissional. Interessante notar, que a maior parte, 

mencionou, também, o valor financeiro da bolsa como um estimulo relevante para a 

participação nesse programa. No quadro 09 apresentamos um resumo da caracterização 

dos bolsistas de iniciação à docência. 

 
Quadro 9 – Caracterização dos Bolsistas de Iniciação à Docência quanto ao 
semestre em curso e ao tempo no Pibid 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICAÇÃO 

SEMESTRE EM 
CURSO 

TEMPO NO PIBID (≅) 

BID1 5º 2 anos 

BID2 5º 2 anos 

BID3 5º 2 anos 

BID4 7º 1 ano e meio 

BID5 7º 3 anos e meio 
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BID6 9º 2 anos 

BID7 9º 3 anos 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

O exame do quadro 9 evidencia que, no tocante ao tempo de participação no 

PIBID, percebe-se que a maioria dos BID tem a mesma duração dentro do programa: 

dois anos. Além disso, pode-se ver que todos haviam cumprido metade ou mais do curso 

e que, dos sete bolsistas, dois já se encontram em fase de finalização da licenciatura, 

quando da realização da entrevista. 

 

6.3.2 Contributos da fanzinedição para o Ensino de Biologia da EB 

 

Conforme vimos discutindo nessa dissertação, especialmente no terceiro 

capítulo, o fanzine é uma produção artística de baixo custo financeiro que tem a função 

de propagar ideias. Ligado a ele, temos a fanzinedição, que se baseia em quatro etapas 

fundamentais: planejamento, produção, reprodução e distribuição. Sabemos que esta 

prática tem alcançado os mais diversos espaços, inclusive, contextos escolares. 

Por isso, este estudo intentou investigar as influências da experiência com a 

fanedição para o ensino de biologia em uma escola pública cearense. Especificamente 

buscamos averiguar se, através da prática zinesca, os alunos da EB sentem-se 

motivados a pesquisar sobre temas biológicos, bem como perceber se o fanzine é uma 

ferramenta útil na socialização de saberes científicos. 

O desenvolvimento das ações zínicas na escola e o conteúdo das entrevistas 

nos dão pistas de que a fanzinagem oportunizou a construção de conhecimentos 

biológicos nos aprendizes, dentre os quais se destacaram os saberes associados as 

doenças parasitárias e a Educação em Saúde. Ao buscarmos perceber a influência que 

a elaboração de zines exerceu/exerce nas aulas, verificamos que, além do aspecto 

inovador, metodologicamente, os estudantes da EB ocuparam o centro do processo 

educacional, assumindo uma postura artística, crítica, comunicativa e, também, de 

pesquisador. Destacadamente, as influências que pudemos inferir a partir das falas dos 

bolsistas estão reunidas no quadro 10. E em seguida, são apresentadas a partir das falas 

dos sujeitos. 
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Quadro 10 – Influências do fazer zínico nas aulas de biologia 

6.3.2.1 Inovação metodológica 

6.3.2.2 Facilitação de aquisição dos conteúdos biológicos 

6.3.2.3 Articulação teoria-prática 

6.3.2.4 Protagonismo estudantil 

6.3.2.5 Expressão artística 

6.3.2.6 Trabalho em equipe 

6.3.2.7 Socialização de assuntos biológicos 

6.3.2.8 Fomento à pesquisa 

Fonte: Elaboração dos autores 
 

6.3.2.1 Inovação metodológica 

 

Foi uma inovação, por que eu nunca tinha [visto], nem conhecia a ferramenta e, 
principalmente, utilizar a ferramenta em sala de aula e no ensino de biologia. Foi bem 
interessante por que eu percebi a atenção dos alunos, o gosto dos alunos pelo fanzine, pela 
estrutura do fanzine, pelo que o fanzine trazia. Isso facilitava o conhecimento deles, facilitava 
a aquisição dos conteúdos. (BID1). 
 
É uma estratégia que foge à regra [..]. É um auxílio a mais, onde o professor tem a liberdade 
de dar a liberdade pros alunos pra confeccionar da maneira que eles acharem melhor e, 
consequentemente, absorverem o conteúdo. (BID4). 
 
Muitas vezes, a questão das aulas expositivas, alguns alunos a acham chata e uma ferramenta 
dessa pode ajudar na aprendizagem do aluno, porque ele vai pesquisar, vai desenhar, vai 
compartilhar com os colegas e isso vai fazer com que ele aprenda de uma forma diferente. 
(BID5). 
 
O fanzine, apesar dele tá ali como ferramenta de ensino, ele é algo que se torna atrativo, ele 
tem essa capacidade de quebrar uma certa barreira da questão da formalidade, não saindo 
da questão do informativo. Ele tem essa capacidade de quebrar essa barreira, onde o aluno, 
além de se tornar o autor principal, ele consegue fazer pesquisa. Além da questão da 
pesquisa, tem a questão da escrita e da leitura e, assim, também, melhora a questão da 
aprendizagem do conteúdo, porque ele precisa pesquisar, precisa tá se informando pra poder 
tá colocando essas informações no fanzine. (BID6). 
 
Os estudantes eles vão ter mais prazer em tá participando, em estar estudando os temas 
biológicos, em tá estudando a biologia, conteúdo da biologia, porque [o fanzine] é uma forma 
que foge a esse ensino padrão, por esse fato de despertar a atenção, de chamar mais a 
atenção, de despertar mais o interesse do aluno. Eu vejo isso como um ponto positivo. (BID7). 

 

As falas dos sujeitos sobre à perspectiva da inovação provocada pelos 

fanzines no ensino de Biologia nos aproxima das indicações encontradas nos PCN 
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(1998), onde se argumenta que a utilização de novas metodologias é umas das 

alternativas que ajudam no processo de um melhor ensino e aprendizagem. 

Por isso, acreditamos que, se tratando de uma novidade, a prática com 

fanzines influenciou positivamente o processo educativo dos estudantes da EB. 

Percebemos claramente nos relatos apresentados, um consenso sobre a quebra da 

rotina como vantagem em relação ao método usualmente utilizado nas aulas de biologia. 

 

6.3.2.2 Facilitação de aquisição dos conteúdos biológicos 

 

[...] eu perguntei se o fanzine tinha ajudado a entender melhor do que se eu tivesse dado uma 
aula normal expositiva. [...]. E eles falaram que aprenderam mais com o fanzine, porque, com 
o fanzine eles puderam ver imagens, na verdade, eles nem puderam ver, eles puderam fazer. 
Além de ver, eles fizeram, eles criaram, eles montaram, eles entenderam, imaginaram e ali 
eles expuseram. Então, segundo eles foi muito mais proveitoso, do que eu só ter falado. 
(BID1). 
 
[...] cada estudante fez um estudo individual sobre o tema e depois houve um estudo coletivo 
onde eu apresentei o conteúdo para eles de uma forma bem, de forma de roda de conversa 
né [...]. No momento em que eles estavam produzindo o fanzine, cada um ficou responsável 
em produzir, especificamente, uma parte e auxiliar nas outras. E, na construção, eles teriam 
que fazer essa abordagem biológica do tema. Foi bem perceptível que eles estavam 
conseguindo fazer essa abordagem de uma forma correta, porque eu não precisava ficar 
corrigindo, eles não colocavam informações falsas. Todas as informações que eles estavam 
colocando no fanzine eram pertinentes, verdadeiras. Então, dessa forma, eu pude perceber 
que eles conseguiram, realmente, adquirir conhecimentos sobre o tema do fanzine, sobre a 
zika. E sobre a produção também, eles fizeram, eles tiveram bastante autonomia para 
construir essa ferramenta e eu fiquei praticamente observando. Todas as técnicas que eu 
disse, que foram apresentadas a eles na construção do fanzine, eles foram desenvolvendo 
[...]. Então, [...], foi bem perceptível que houve esse, que eles adquiriram esse conhecimento 
acerca do tema, do tema biológico e, também, sobre a construção do fanzine. (BID7). 

 

O próprio fato de que alguns encontros se propuseram a tratar sobre zines, 

com vistas no aprofundamento de questões ligadas ao seu processo de diagramação, 

edição e montagem, provocou um desvio em relação à meta de ensinar biologia. Após 

isso, no entanto, os estudantes da EB se envolveram, sob a supervisão dos pibidianos, 

em práticas de pesquisa, leitura, escrita e estética, obtendo um efetivo conhecimento da 

matéria. 

Nessa mesma linha de reflexão, situa-se Rodrigues (2012). Nas aulas de 

biologia, as autoras relacionaram a produção de fanzines a discussão sobre os reinos 

biológicos, assunto geralmente usado para classificar os seres vivos. Os resultados 

encontrados comprovaram que os zines se mostraram recursos didáticos que 
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satisfatoriamente conseguem estimular os estudantes a pesquisar e a aprender sobre 

conteúdos científicos, nomeadamente, conceitos taxonômicos. Em suas considerações 

finais, as pesquisadoras recomendam: 

 

 [...] o desenvolvimento de novas pesquisas que estejam atentas à construção e 
a utilização desse objeto comunicativo como ferramenta didática alternativa 
completamente viável ao contexto da educação contemporânea nos diferentes 
níveis de ensino, especificamente, no ensino de biologia. (RODRIGUES; 2012, 
p. 65). 

 

6.3.2.3 Articulação teoria-prática 

 

A nossa biologia é uma ciência que é muito, como é que eu posso dizer, uma coisa muito 
figurativa. É abstrata, por que eu digo: ah, célula é isso né, só o conceito. Mas, como é que 
aquele aluno vai imaginar o que é uma célula, se eu não mandar ele desenhar ou eu não 
trouxer uma imagem, né. Ou eu poder também fazer uma analogia do que seja aquilo, 
desenhar, sei lá, fazer alguma coisa pra que ele fixe na cabeça dele o que é aquilo, como é 
que aquilo realmente é. Então, é bom que se utilize da arte, desenhos, no caso, o fanzine é 
importante, eu acho, nesse ponto. (BID5). 

 

A compreensão da BID referida anteriormente, sinaliza na direção do que 

afirma Petrovich et al. (2014, p. 370): 

 

No ensino da Biologia é necessário promover um processo de aprendizagem que 
possa ser contextualizado à realidade do aluno tornando mais adequado e 
agradável. Com este intuito a utilização de ferramentas e estratégias 
diferenciadas podem facilitar o entendimento dos conteúdos abstratos, visto que 
apenas as explicações orais muitas vezes não conseguem alcançar estes 
objetivos. 

 

Portanto, a articulação teoria-prática notada no trabalho com os zines, configura 

condição indispensável para potencializar a aprendizagem dos estudantes sobre 

assuntos científicos, já que muitos temas requerem abstração, tanto de professores 

quanto de alunos, a exemplo dos conteúdos de citologia – citados como os mais difíceis 

de ensinar no campo da biologia (PETROVICH et al., 2014). 

 

6.3.2.4 Protagonismo estudantil 

 

O fato de fugir dessa monotonia da sala de aula em que estudante fica praticamente, como se 
fosse um mero receptor, né. Então, ele foge dessa zona de conforto dele e passa, realmente, 
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a ser um ser, um membro ativo, dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque é eles 
que vão estar trabalhando diretamente com a construção dessa ferramenta didático-
pedagógica e que vai abordar os temas biológicos. Então, pelo fato deles passarem, 
realmente, a ser um membro ativo, a serem os protagonistas do processo, com certeza, o 
fanzine, ele pode ser utilizado como ferramenta didático-pedagógico, [...], o fanzine ele incita 
mais os alunos, ele estimula o aluno a participar mais das atividades, a estudar mais. (BID7). 

 

Em relação ao protagonismo do estudante, neste trabalho dissertativo, 

encontramos o mesmo que Lacerda (2014). Para o autor, o estudante assume, no fazer 

zínico, uma postura de ator principal, atravessando aquele ensino tradicionalista que se 

assenta na transmissão e na verbalização de informações úteis, sobretudo, em prol de 

avaliações educacionais. O professor possuirá, nesta mesma situação de ensino, a 

função de mediar a aprendizagem dos discentes. 

Sendo assim, compreendemos que a prática zinesca se inclina para a teoria 

construtivista, que advém das teorias psicológicas de Jean Piaget (1975) e Lev S. 

Vygotsky (2001). A abordagem construtivista diz que o aluno é o sujeito ativo do processo 

educacional, já o professor opera apenas como um agente facilitador, orientando os 

estudantes no desenvolvimento das atividades propostas (TRAVERSINI; BUAES, 2009 

apud KRÜGER, 2013). 

 

6.3.2.5 Expressão artística 

 

A arte, ela é um instrumento, não só com o fanzine, mas, como, nosso objetivo aqui é o 
fanzine, ela é um instrumento de interação, de inserção, de comunicação, de expressão. 
Então, tudo isso aí ligou/liga a disciplina, a biologia, o ensino e expressa melhor o que o aluno 
tem que entender. (BID1). 
 
Acredito que o fanzine te dá essa disponibilidade, mostrar seu lado artístico. O fanzine é uma 
página em branco que tá só esperando você vim com suas ideias e fazer. (BID2). 
 
É um objeto artístico, porque ele tem várias maneiras de ser construído, né. E, principalmente, 
pela parte artesanal. Existem vários tipos de artes, mas eu vejo mais a artesanal, porque acho 
que ele dar mais liberdade pra pessoa expressar as opiniões dela, até porque ela pode 
colocar, pode fazer de várias maneiras, colocar vários materiais. Eu acho que essa é a parte 
mais artística dele, porque a pessoa consegue se expressar melhor, quando a gente vai 
colocar conceitos, [...], não necessariamente tem que ser uma coisa muito estruturadazinha, 
exatamente como tá no livro, eu posso modificar, eu posso fazer em forma de poema, em 
forma de música, com desenhos, acho que o fato da pessoa poder expressar aquilo que ela 
sabe de maneira diferente faz com que ele [o fanzine] seja mais artístico, mas não deixa de 
ser científico e tal. (BID3). 
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[o fanzine] é um objeto artístico, porque, digamos que, se lida com a arte no geral: a arte da 
escrita, a arte da pintura, a arte do desenho, a arte da confecção, de colagens, de inúmeras 
artes. (BID4). 
 
Eu percebo ele [o fanzine] como instrumento artístico no sentido que ele utiliza a questão da 
criatividade, a questão do aluno expressar todo um sentimento naquilo que ele tá fazendo e, 
também, na questão dele ser o autor do fanzine, da atividade. (BID6). 
 
[o fanzine] valoriza algumas habilidades que muitos estudantes possam vir a ter né. Às vezes, 
os estudantes possuem algumas habilidades que não são muito valorizadas pelo professor, 
pela escola, por exemplo. Então, por esse fato, eu acho que é interessante. E, também, tem 
aqueles que já não tem essas habilidades artísticas, porém vem a incitá-los, a estimulá-los a 
praticar, a desenvolver, a exercitar sua criatividade e ver de que forma ele pode tá trabalhando 
nisso, tá se desenvolvendo nessa perspectiva. Então, é uma forma de valorizar quem já possui 
essa habilidade e desafiar e instigar pessoas que não tem essas habilidades a estarem 
praticando, a estarem estimulando, a estarem desenvolvendo. (BID7). 

 

As falas dos sujeitos sinalizam que os zines propiciaram aos alunos (zineiros) 

diferentes tarefas artísticas, a saber, produção de desenhos, colagens, pinturas, poesias, 

parodias musicais, quadrinhos e etc. Almeida (2001 apud FRANÇA, 2007) defende o uso 

da arte nos processos educativos, tal como ocorreu no fazer zínico, pois acredita que 

através dela, os educandos 

 

desenvolvem a auto-estima e autonomia, sentimento de empatia, capacidade de 
simbolizar, analisar, avaliar e fazer julgamentos e um pensamento mais flexível, 
também desenvolvem o senso estético e as habilidades específicas da área 
artística, tornam-se capazes de expressar melhor idéias e sentimentos 
(ALMEIDA, 2001, p. 14 apud FRANÇA, 2007, p. 74). 

 

6.3.2.6 Trabalho em equipe 

 

Eu percebi que alguns alunos tinham muito aquela coisa de [dizerem]: ah, eu não sou criativo, 
de que quem tem as melhores ideias é o colega. Aí o [outro] colega ia lá e [afirmava]: não, 
todo mundo é criativo, todo mundo tem alguma coisa dentro de si, é só se esforçar [...]. Quando 
a gente ver, ele dar uma ideia legal. Por mais simples que seja, é uma ideia interessante. 
Então, colocada ali, somada com a ideia dos outros, faz uma diferença muito grande no 
fanzine, ou qualquer trabalho. (BID3). 
  
[...] o fato dos estudantes estarem trabalhando em grupo [...], alguns vão ter conhecimentos 
que outros não vão ter e vai possibilitar esse intercâmbio, essa troca de saberes feitas pelos 
próprios discentes. (BID7).  

 

Sobre as situações grupais propostas durante a feitura dos zines, ocorreu a 

vantagem de se trabalhar a comunicação e a troca de conhecimentos (conceitos 

biológicos) entre os alunos, conforme o exposto pelo BID7. Tal é o entendimento de 
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Maranhão (2012) quando ela fala que, em práticas de aprendizagem grupal, a 

“compreensão parcial de uns, somadas à de outros, pode favorecer, [...], à ampliação da 

formação de habilidades e à construção de conceitos por parte de todos os envolvidos 

na realização da tarefa” (p. 53). 

Além do acréscimo de aptidões conceituais, o primeiro relato indica que o 

trabalho em grupo oportunizou a experiência da convivência, basta ver a preocupação 

de um membro da equipe com outro, bem como sua implicação positiva (a cooperação 

entre os integrantes do grupo) na realização das tarefas solicitadas. Isso significa, que a 

prática da elaboração grupal de zines incentivou relações de sociabilidade pautadas na 

motivação, conscientização, confiança e superação. 

Podemos vislumbrar, então, que o trabalho em equipe favorece a escuta 

sensível, a coletividade, a interação, o diálogo e a troca de conhecimentos entre os 

estudantes nos ambientes de aprendizado. 

 

6.3.2.7 Socialização de assuntos biológicos 

 

Além da dimensão artística e dos processos grupais, detectamos que o fanzine 

conseguiu possibilitar a dispersão dos saberes biológicos através da fanzinada – 

momento em que as revistinhas artesanais produzidas pelos discentes em colaboração 

com os bolsistas ID, puderam ser expostas no pátio da escola e distribuídas para outros 

sujeitos, alunos de outras turmas, professores das mais variadas disciplinas e alguns 

funcionários. 

Tais prerrogativas podem ser constatadas nos depoimentos a seguir. 

 

Eles [alunos-zineiros] vão pesquisar, vão estudar, vão atrás daquele tema, a arte também vai 
se unir, né. E o compartilhamento dessas ideias com o próprio público vai acontecer, porque 
o público as vezes não sabe que assunto é aquele ali. No fanzine ele vai encontrar criatividade 
e humor né [...]. Uma ferramenta dessa pode ajudar na própria aprendizagem do aluno 
[zineiro], porque ele vai pesquisar, vai desenhar, vai compartilhar com os colegas e isso vai 
fazer com que ele e outros [que não participaram das produções zínicas] aprendam né, de 
uma forma diferente, diferenciada. (BID5). 

 
E ainda: 
 

[...] no dia [da fanzinada] eles sabiam falar sobre o tema, os alunos chegavam lá [na equipe] 
e assim que os alunos [visitantes] encostavam lá na mesa, eles [fanzineiros] já iam falando, 
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mostrando e entregando seus fanzines. Explicando: olha o barbeiro a gente encontra [...]. O 
sintoma da doença é [...]. O tratamento é [...]. O inseto é que é o hospedeiro intermediário [...]. 
O parasita é o protozoário [...]. Eles sabiam falar do assunto. (BID5). 
 
[...] o fato da fanzinada envolver não só os alunos de uma turma, ela vai envolver toda a escola, 
porque o fato de haver a distribuição dos fanzines, vai o quê, vai possibilitar um contato maior 
da turma dos estudantes [que fizeram os zines] com os outros estudantes da escola e com 
um grupo de professores, com todos que se sentirem interessados a estarem participando 
desse momento. Os estudantes [de modo geral] vão ter mais prazer em tá participando, em 
estar estudando aí os temas biológicos, em tá estudando a biologia, porque é uma forma que 
foge a esse ensino padrão, por esse fato de despertar a atenção, de chamar mais a atenção, 
de despertar mais o interesse do aluno. Eu vejo isso como um ponto positivo. (BID7). 
 

Nesse sentido, advogamos com Rodrigues e Lima (2017), é importante e 

urgente uma prática docente voltada para a utilização de recursos linguísticos, artísticos, 

visuais, icônicos, narrativos e outros mais que facilitem a assimilação e a divulgação dos 

saberes científicos, como também a construção de um ensino de ciências mais 

contextualizado, lúdico e dinâmico. 

 

6.3.2.8 Fomento à pesquisa 

 

Foi solicitado que eles [alunos] pudessem tá se fundamentando né, e verificando os conceitos 
que eles tivessem, antes de tá colocando esse conteúdo dentro do fanzine. A medida que foi 
passando o tempo, a gente pode perceber [nas falas dos alunos]: ah, isso eu vi em tal canto, 
a gente pode colocar! No meu caso, como eu trabalhei com o tema AIDS, eles pesquisaram 
em vídeos, reportagens e alguns textos, inclusive, em livros que a própria mãe de uma aluna 
forneceu. (BID2). 
 
Pra poder fazer o fanzine, por mais que tivesse no livro o assunto, eles [os estudantes] tiveram 
que pesquisar. Eu falei assim: gente, em casa, antes de eu ter essa reunião como vocês, eu 
pesquisei os tópicos da doença [tema do zine do grupo], são seis tópicos [selecionados], quem 
é que vai ficar com o que? Ah, eu fico com tratamento! Eu fico com o ciclo! Eu fico com o local 
de risco [da doença]! Pronto, eles foram dizendo o que é que eles queriam e eles mesmos 
foram pesquisar. Eu só norteei e eles mesmos foram atrás de pesquisar, então eu acho que o 
fanzine contribui nesse ponto. (BID5). 
 
Ele [o fanzine] tem essa capacidade de quebrar essa barreira, onde o aluno, além de se tornar 
o autor principal, ele consegue fazer pesquisa. Além disso, tem a questão da escrita e da 
leitura e, assim, também, melhora a questão da aprendizagem do conteúdo, porque ele 
precisa pesquisar, precisa tá se informando pra poder tá colocando essas informações no 
fanzine. (BID6). 

 

Nos recortes dos discursos anteriores, elaborados pelos bolsistas, encontra-

se nosso último elemento de análise, não menos interessante que os precedentes, a 
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experiência de pesquisa, pois como afirma Paulo Freire “não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino” (2001, p. 32).  

Aqui, pensamos ser necessário esclarecer o que estamos chamando de 

prática de pesquisa no espaço escolar, posto que, não raro, nos defrontamos com uma 

compreensão limitada do papel da pesquisa nas escolas. A prática de pesquisa da qual 

falamos relaciona-se diretamente a um dos objetivos pretendidos para o ensino de 

ciências pelos PCN. Esse objetivo coloca que, na pesquisa, o estudante deve saber 

combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, além de saber 

organizar e comunicar os dados que foram obtidos (BRASIL, 1998). 

Foi possível perceber, na prática faneditora, que os estudantes da EB e os 

pibidianos realizaram seleções das informações coletadas após as leituras efetuadas e, 

junto com isso, incluíram nos fanzines, imagens que correspondiam claramente aos 

textos selecionados. Ou seja, não apenas as buscas, mas a seleção do material e a 

preocupação em comunicar os resultados de pesquisa de modo que outros sujeitos 

pudessem acessá-los, entram em jogo, no fazer zínico. 

Dada a forma superficial em que as pesquisas escolares na maioria das vezes são 

encaminhadas, Bagno (2007) apresenta sugestões para transformar tais atividades em 

verdadeiras fontes de aquisição de conhecimento. Para ele, em pesquisas escolares, o 

professor, além de trabalhar conteúdos, tem o papel de orientar na delimitação de um 

problema, criar possibilidades para a elaboração de objetivos, realizar o 

acompanhamento dos alunos na busca pelas verdadeiras fontes do conhecimento, entre 

outros procedimentos. Por isso, neste estudo, uma questão que pode ser observada é 

que tivemos o cuidado de oferecer aos discentes momentos destinados às orientações 

sobre o modo como os alunos poderiam conduzir seu processo de investigação, numa 

tentativa de ensinar pela pesquisa. 

Para encerrar, concluímos que, pelo teor dos depoimentos expostos ao longo 

desta seção, é notória a importância que os sujeitos conferem a fanzinagem enquanto 

prática de ensino nos espaços de aprendizagens. Tal compreensão os leva, inclusive, a 

afirmarem que se sentem motivados a utilizá-la no futuro exercício da profissão docente: 

 

[o fanzine] foi uma ferramenta que me atraiu, que eu gostei e que eu quero continuar 
disseminando essa ideia, mostrando pros demais e trabalhando isso nos meus alunos, 
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justamente, pela facilidade dele de produção e de facilitar o conhecimento do aluno, a 
aprendizagem do aluno, a interação entre aluno-professor. (BID1). 
 
Sim, com certeza, né? Porque eu gostei muito da própria experiência que eu tive com a 
ferramenta, de poder tá incentivando o aluno a pesquisar. Até mesmo o aluno que não 
participa da aula verbalmente, ele pode expressar o que sabe sobre aquele conteúdo ou o que 
ele acredita que seja aquilo, através dessa própria ferramenta [o fanzine]. Eu pretendo utilizar. 
(BID5). 

 

6.3.2.9 Vantagens educativas oriundas da fanedição: síntese dos achados 

 

No tópico anterior, fizemos uma análise detalhada das potencialidades que 

imergiram do fazer zínico nas aulas de biologia, relacionando-as com o campo do Ensino 

de Ciências/Biologia. Neste tópico, trazemos a Figura 13 com a finalidade de elaborar 

uma síntese dos achados. Após isso, tecemos comentários relevantes a tarefa de 

faneditar, quando da sua realização em espaços escolares. 

 

Figura 13 – Súmula das contribuições da fanedição para as aulas de biologia 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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A figura 13 fortalece nosso entendimento acerca de que, a fanzinagem 

encontra-se alinhada ao contexto da educação contemporânea, pois atende de forma 

clara a muitos dos diversos objetivos que foram delineados para o ensino de ciências 

pelos PCN. São eles: trabalho grupal, com ênfase na ação crítica e cooperação entre os 

integrantes do grupo para a construção coletiva do conhecimento, desenvolvimento da 

leitura, experimentação, coleta, registro e comunicação de fatos, ideias e informações. O 

fanzine trata-se, portanto, de um recurso artesanal, criativo, crítico, informativo, 

diversificado, livre, reflexivo e pode estabelecer uma relação satisfatória com o ensino de 

ciências. 

Mas é preciso estabelecer uma ressalva. Ao analisar os aspectos relevantes 

sobre o uso de zines nas aulas de biologia, não esperamos aparentar ingenuidade com 

a proposição de que, nas nossas escolas, zines seriam artefatos que transformariam o 

ensino de ciências, no sentido de sanar todas as problemáticas existentes nesse 

universo. A observação sobre a prática, os registros do caderno de campo e, mais 

enfaticamente, as falas provenientes das entrevistas nos revelam que ele carrega 

consigo uma potencialidade educativa possível de ser explorada nos espaços escolares, 

inclusive, em aulas de biologia. 

O fazer zínico não institui, de forma inconsciente e involuntária, práticas de 

pesquisas, desenvolvimento artístico, aquisição de saberes científicos ou protagonismo 

estudantil, por exemplo. O uso de zines na escola exige uma prática docente pautada 

no(a) planejamento, controle das atividades pedagógicas, reflexão, afetividade, diálogo, 

motivação, autenticidade, criatividade, autonomia, entre outros aspectos. Além do mais, 

uma atividade desse tipo requer interesse e participação ativa dos alunos. 

Defendemos, assim, o pensamento de que os sujeitos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem (aluno e professor) necessitam reconhecer a relevância do fazer 

zínico para que se alcance as vantagens educativas que há pouco aludimos. 

 

6.3.3 As influências da prática faneditora para a formação docente dos pibidianos 

 

Ao introduzir, juntamente com os BID, a fanedição como prática de ensino nas 

aulas de biologia, levamos em consideração o fato de que o PIBID e as 
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vivências partilhadas pelos sujeitos que o integram, nos aproximaria, de algum modo, da 

metáfora do professor artista-reflexivo. De fato, ao tentarmos interpretar as declarações 

dos acadêmicos acerca da experiência que sugerimos, captamos marcas e 

características deste modelo profissional. 

A figura 14 apresenta uma visão prévia das influências que pudemos inferir, 

considerando a perspectiva do professor artista-reflexivo, nas falas dos bolsistas 

provenientes das entrevistas. 

 

Figura 14 – Panorama formativo dos pibidianos 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Nesta subseção nos propomos a discutir a influência que a fanzinedição 

empreende na prática docente dos sujeitos da pesquisa (futuros professores de ciências 

e biologia), tendo em vista localizar nestas as estratégias formativas que favorecem o 

pensamento do docente como artista-reflexivo27. Tais esforços nos remetem a um dos 

objetivos específicos, o qual aludimos a seguir: analisar as influências das atividades 

zínicas para a formação docente dos sujeitos. 

 

6.3.3.1 Trabalho interdisciplinar 

 

                                                           
27 Ver mais detalhes no capítulo 4. 
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“No que tange à realidade brasileira, encontramos uma educação marcada, 

historicamente, por currículos fragmentados e desarticulados em que as diversas 

disciplinas são estudadas isoladamente” (LAPA; BEJARANO; PENIDO, 2011, p. 2). 

Especialmente, quando as escolas tendem a manter sua estrutura de ensino pautada em 

abordagens mais tradicionalistas. 

Na contramão dessa postura, situa-se o trabalho com os zines, pois ele abre 

possibilidades para propostas interdisciplinares. Nesta pesquisa, por exemplo, solicitou-

se dos sujeitos o emprego simultâneo de, pelo menos, três disciplinas escolares: Língua 

Portuguesa, Biologia e Artes. No que concerne ao trabalho realizado pelos alunos, 

vejamos o que diz o bolsista cognominado BID1. 

 

Eu vi o empenho deles de pesquisarem, de saber mais, de ir atrás, de ler, de escrever, de 
interpretar, de despertar o interesse deles pela arte, pela própria arte de desenhar; a gente 
pode recortar de jornais, revistas, não mais eles queriam desenhar, eles queriam fazer algo 
deles mesmos que pudessem explicar o que eles estavam entendendo, pelo que eles estavam 
estudando [assuntos biológicos]. (BID1). 

 

E também, 

 

A arte, ela é um instrumento, não só com o fanzine, ela é um instrumento de interação, de 
inserção, de comunicação, de expressão. Então, tudo isso aí ligou se ligou a disciplina [de 
biologia]. (BID1). 

  

Ainda que a realidade apontada por Lapa, Bejarano e Penido (2011) não seja 

animadora, as falas do BID 1, apresentadas acima, nos permitem inferir que sua prática 

pedagógica, naturalmente, assumiu um caráter interdisciplinar. Pela avaliação desse 

sujeito, a fanedição parece, de fato, consistir em uma ambiência capaz de articular 

diferentes saberes e experiências, tendo em vista a promoção de uma nova perspectiva 

de aprendizagem que combina pesquisa, leitura, escrita, interpretação, arte e biologia. 

Feitosa e Leite (2012) defendem um modelo interdisciplinar e integrador, 

também, nos cursos de formação de professores. Na concepção dos referidos autores 

“os cursos de licenciatura devem criar momentos de discussão em relação aos aspectos 

teóricos relacionados aos saberes, interdisciplinaridade e contextualização, bem como 

interagir com conteúdos específicos” (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 47. Grifo nosso.). 
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Contudo, as instituições encontram empecilhos para conduzir ações que levem em 

consideração esses aspectos. 

Cremos, assim, que o PIBID, como política pública de formação inicial para 

professores, acena nesta direção, possibilitando vivências formativas voltadas para a 

construção de um ensino de ciências mais contextualizado e interdisciplinar. 

 

6.3.3.2 Articulação teoria-prática 

 

[...] eu conheci o fanzine de verdade, conheci ele teoricamente, inclusive, tinha muitas dúvidas. 
Conheci ele teoricamente [de início], porque eu estudei textos, e só depois veio a prática. 
Então, eu já me senti segura pra trabalhar com ele, coisa que eu não sentia antes. (BID3). 

 

O conhecimento teórico é, claramente, mencionado por BID3, ao mesmo 

tempo em que esse futuro docente alude à vivência prática, o que mostra ganhos quanto 

ao entendimento da relação teoria-prática, na construção de saberes que precisa 

mobilizar em sala de aula. 

Entendemos sob a influência de Menezes (2017, p. 246) que, 

 

[...] a composição teoria-prática leva ao aprimoramento da práxis pedagógica 
porque essa relação não deixa dúvidas sobre o fato de que o conhecimento 
teórico só tem sentido se encontrar ressonância na vida prática, na vida dos 
homens, nos significados que eles constroem sobre suas relações no mundo. 
(Grifo do autor). 

 

Com efeito, a proposição dos estudos com os bolsistas antecedeu o fazer 

zínico na escola, porque julgávamos que era necessário aprofundar a compreensão 

sobre o fanzine para, logo após, desenvolver a fanzinagem, como prática consciente e 

refletida. Deste modo, os achados nos conduzem ao entendimento de que o PIBID 

constitui um marco na formação inicial dos sujeitos, especialmente, por propiciar, 

  

uma vivência da prática docente a futuros professores que estão em processo de 
formação, articulando uma interlocução da teoria/prática com apoio de 
profissionais que já atua em escola pública (SILVA; BRASIL; CARVALHO, 2014, 
p. 1).  
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No tópico seguinte, nos aprofundamos na ideia de que o PIBID pode funcionar 

como um espaço/tempo de simbiose entre Universidade e Escola e entre os sujeitos que 

os integram. 

 

6.3.3.3 Mutualismo 

 

[...] foi uma experiência que também veio acrescentar na minha formação, devido ao fato de 
nós, de eu, como ainda estudante de licenciatura, como licenciando, eu não ter concluído o 
meu curso, estar sob a orientação de uma professora da escola, de uma supervisora do PIBID, 
faz com que a gente desenvolva essa experiência de uma forma ainda mais, como é que eu 
posso dizer, não impactante, é proveitosa, né? Porque qualquer dúvida, qualquer dificuldade 
que a gente poderia vir a ter, a gente tinha a orientação da nossa supervisora, da professora 
da escola, pra estar auxiliando a gente e isso já vai fazer com que, se eu volte a desenvolver 
essa atividade de forma individual, sem a orientação da professora, eu já esteja mais 
capacitado pra desenvolver essa ação, ou uma ação parecida. (BID7). 

 

A fala do bolsista de iniciação à docência ecoa nas constatações de Queirós 

(2001), sobre a construção da aprendizagem numa perspectiva colaborativa, isto é, por 

meio da troca de saberes. Para Queirós (2001), o aprendizado mútuo entre os noviços 

na profissão e os educadores mais experientes, confere aos primeiros, melhor autoestima 

no que toca à sua valorização como alguém capaz de elaborar o fazer docente. A autora 

destaca, assim, que: 

 

[...] observando como os mais experientes conseguiram superar limitações, 
usando os espaços disponíveis para exercerem formas alternativas de ensino-
aprendizagem, participando dos momentos de criação e aplicação das novidades 
e vivenciando as dificuldades, desânimos e reinvestidas bem sucedidas, os 
novatos deram início à sua formação como docentes artistas-reflexivos 
(QUEIRÓS, 2001, p. 102). 

 

Em relação a esse tema, é interessante considerar um outro aspecto 

encontrado na pesquisa de Feitosa e Gomes (2016). Ao questionarem, junto aos 

integrantes de um subprojeto da área de Matemática (Pibid-Matemática/IFCE- Crateús-

CE), sobre o potencial do Pibid como lócus de ação colaborativa entre as instâncias 

envolvidas (universidade-escola); os autores obtiveram que coordenadores e 

supervisores acreditam que, além de possibilitar o desenvolvimento profissional dos 

acadêmicos, o programa contribui significativamente para a formação dos docentes que 
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já exercem sua profissão, ao mesmo tempo, em que consegue elevar os índices das 

avaliações externas das escolas parceiras, através de suas atividades. 

Ao que percebemos, o Pibid vai ao encontro das indicações de Feitosa e Leite 

(2011, p. 90), já que parece funcionar como uma relação capaz de beneficiar ambas as 

instâncias envolvidas, 

 

[...] formando uma associação mutualística entre Universidade e Escola: os 
aprendizes-mestres (licenciandos) podem se favorecer dos saberes 
experienciais construídos na interação humana com os docentes mestres 
(colaboradores); já os docentes mestres (colaboradores) dos saberes teórico-
práticos que os noviços carregam da Universidade, onde estes saberes podem 
ser utilizados como uma formação continuada para os mestres. 

 

O Pibid é, por isso, um espaço de partilha de saberes entre os profissionais 

mais experientes (professor supervisor) e os iniciantes (bolsista ID). As relações 

estabelecidas entre os envolvidos, neste cenário repleto de trocas, revelam-se um campo 

fértil para aprendizagens e transformações. Disso deriva o professor artista-reflexivo 

(FEITOSA; LEITE, 2012). 

 

6.3.3.4 Reflexão sobre a prática 

 
Por fim, importa-nos elucidar que as ações realizadas acarretaram a reflexão 

e a problematização do seu ator principal (no caso, o licenciando) sobre as ações 

desenvolvidas na escola e, até mesmo, sobre sua prática futura. A título de exemplo, um 

dos participes da pesquisa disse que, 

 

dentro de um contexto educacional, como futuro professor docente, essa experiência me 
rendeu bastante reflexões. [...]. Nesse projeto do fanzine, me veio esse acompanhamento com 
os alunos, esse contato diário, a preocupação com o projeto; todo esse contexto faz com que 
a gente, enquanto docente em formação, perceba algumas dificuldades que a gente teve e de 
tá se preocupando em melhorar, de tá se preocupando com o (profissional) que eu vou ser, 
como que eu vou tá executando uma aula, qual vai ser a qualidade que vou tá tendo dentro 
de uma sala e qual é o ensino que vou tá proporcionando pros meus alunos, né. Então, eu 
pude perceber isso! Eu refleti dentro desses momentos e eu acredito que toda essa 
experiência me proporcionou e vai me proporcionar reflexões e momentos de aprendizagem 
[...]. (BID2). 

 

Analisando o discurso supracitado, é possível inferir que o Pibid pode ser um 

espaço/tempo voltado para a instauração de um processo de reflexão crítica sobre a 
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docência, visando a práxis transformadora28. Nesta direção, nos coligamos mais uma vez 

ao pensamento de Menezes (2017): 

 

O Pibid se mostra uma ambiência formativa alicerçada em princípios que incluem 
a reflexão sobre o trabalho docente, sem se esquivar dos saberes e 
conhecimentos teóricos que serão sustentáculo à práxis do professor. Dessa 
forma, ao propiciar aos bolsistas uma visão concreta da docência, o PIBID 
mobiliza esses futuros professores a agirem de forma transformadora, superando 
as condições alienadas do exercício da docência, como a manutenção da aula 
estritamente instrutiva (p. 211). 

 

Em outras palavras, podemos dizer que a reflexão constitui característica 

fundante para o aperfeiçoamento da ação docente, pois é nessa dimensão reflexiva que 

o professor faz uma análise do acontecido, buscando definir uma ação futura. 

O exercício reflexivo (contínuo e permanente) se configura, então, como uma 

possibilidade para o professor avaliar seu fazer docente, com o intuito de perceber os 

efeitos da prática pedagógica e compreender a sua importância na vida dos aprendizes 

(ALARCÃO, 2004, apud FEITOSA; GOMES, 2016); devendo ultrapassar o âmbito 

individual e, por conseguinte, se expandir para o âmbito coletivo (FEITOSA; LEITE, 

2012). 

Após a análise do último tópico, concluímos que a perspectiva do professor 

artista-reflexivo aparece amiúde no campo da formação docente dos pibidianos 

investigados, basta ver, as influências formativas que se elencou aqui (trabalho 

colaborativo, interdisciplinaridade, articulação teoria-prática e reflexão sobre a prática). 

Cremos, desse modo, que é possível pensar na formação de artistas-reflexivos em dias 

contemporâneos, tomando por base, mormente, o contexto do Pibid. Dito isso, pensamos 

que beiramos ao que é proposto por Feitosa e Leite (2012): 

 

Por entendermos que a atividade docente, numa sociedade desigual e injusta 
como a que vivemos, não pode se resumir, exclusivamente, à busca de uma 
eficiência conteudista ou disciplinar, defendemos que durante os processos de 
construção das identidades profissionais dos professores, é preciso buscar 
subsídios para a formação de professores artistas-reflexivos com engajamento. 
Para tanto, cabe aos cursos de formação docente criar estratégias e alternativas 
para a consolidação de um modelo, baseando-se na práxis e na emancipação 
pelo trabalho (p. 102). Grifo do autor. 

                                                           
28  Movimento que implica conhecer a prática, pensá-la com base em seus dilemas e projetar perspectivas 
para sua renovação (MENEZES, 2017, p. 69). 
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Portanto, na discussão que trouxemos nesta seção, ao buscarmos mapear 

influências formativas que apontem para um processo de iniciação à docência consoante 

com a ideia do professor artista-reflexivo, e verificar a existência de vantagens 

educacionais pautadas no fazer zínico que favoreçam o ensino das Ciências, pudemos 

confirmar que as atividades pedagógicas desenvolvidas neste estudo e os saberes 

mobilizados através delas contribuem para a instauração da reflexão e da arte sobre o 

futuro exercício profissional de bolsistas ID, como também, para o aperfeiçoamento da 

aprendizagem dos alunos da Educação Básica que participaram da pesquisa, conforme 

os dados evidenciaram. 

 

6.4 Produto educacional – Blog “Fanzine no Ensino de Biologia” 

 

A presente seção finaliza o capítulo seis apresentando o Produto Educacional 

(FIGURA 15) que integra esta dissertação, intitulado: “Fanzine no Ensino de Biologia” 

(“Fanzinebio” constitui a forma abreviada). 

 

Figura 15 – Tela inicial do blog “Fanzine no Ensino de Biologia” 

 

Fonte: <http://fanzinebio.blogspot.com/> Acesso em 03 jun 2018. 
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Nosso blog encontra-se disponível para acesso no endereço 

<http://fanzinebio.blogspot.com/>. Surgiu como uma demanda do Mestrado Profissional, 

mas sobretudo de nosso interesse em divulgar o fanzine como estratégia de ensino, com 

vistas a incrementar a prática pedagógica dos professores de biologia da Educação 

Básica e a melhoria do ensino dessa disciplina na escola. 

Constitui-se de uma produção coletiva29 que agrega, de forma sistematizada, 

relatos (contendo textos, imagens e zines digitalizados) que procuram situar o visitante 

sobre a implementação das atividades zínicas em aulas de biologia, as quais foram 

descritas na seção 6.2: “Apresentação do fazer zínico para os alunos da EB”; “Produção 

supervisionada de zines biológicos na escola”; “Produções zínicas” e “Fanzinada”. Neste 

site são apresentados, além disso, referenciais teóricos que podem apoiar, conduzir e 

orientar as atividades zínicas no ambiente escolar. 

Nosso Produto Educacional é, com efeito, um convite à experimentação da 

tarefa de zinar. 

                                                           
29 O blog resultou de um esforço coletivo de dois BID, meu e de meu orientador. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi motivada pela indagação: o uso dos fanzines no contexto 

das aulas de Biologia, contribui para o ensino de ciências na EB e para a formação de 

professores que se constituem BID, atuantes no ambiente de pesquisa? Discutir tal 

proposição significou verificar em que medida a fanzinedição contribui para a melhoria 

do ensino dos conteúdos biológicos no Ensino Médio; e, do mesmo modo, analisar as 

influências do fazer zínico na formação inicial de professores. 

Vislumbrando a obtenção do conhecimento acerca do assunto que nos 

comprometemos a investigar, optamos por pesquisar sobre a produção científica que 

envolveu esta investigação. Na conclusão dessa etapa, identificamos, com amparo nas 

concepções e interpretações plurais dos autores, o que está sendo pesquisado na 

atualidade e observamos como a publicação neste campo de conhecimento ainda é 

singela, se comparada às possibilidades do contexto educacional brasileiro. 

No tocante ao campo de ação, introduzimos nas dependências da EEM 

Joaquim Magalhães um conjunto de tarefas educativas com foco na produção de zines 

para a abordagem de assuntos biológicos. Nesse cenário, algumas atividades podem ser 

enfatizadas: 

 

 Estudos sobre as temáticas “Fanzinagem” e “Ensino” – Refere-se à 

experiência vinculada a um ciclo de seminários que foi desenvolvido junto aos 

pibidianos nos momentos iniciais da pesquisa de campo, visando a construção 

de um referencial teórico que pudesse nortear a prática zinesca no ambiente 

escolar; 

 

 Inserção dos fanzines nas aulas de biologia – Trata-se do diálogo inicial 

estabelecido com os estudantes da EB acerca do novo objeto. A apresentação 

do fanzine ocorreu para os alunos através da apresentação em PowerPoint e 

conversação; exposição e análise de exemplares; exibição de vídeos e 

discussão de roteiros que detalhavam os procedimentos básicos da produção 

de um fanzine artesanal, modelo implementado nas aulas; 
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 Produção de fanzines sobre assuntos biológicos – Compreende as tarefas 

de planejamento, confecção, montagem e reprodução dos zines de cunho 

biológico, situações que resultaram da parceria que se formou entre bolsistas 

ID e alunos da EB; 

 

 Mostra dos zines – Inclui a exposição aberta e a livre distribuição das 

revistinhas durante o intervalo na escola; 

 

 Elaboração de um blog – Para divulgar nossas experiências e orientar os 

professores sobre o fazer zínico, criamos um blog educacional. 

 

O processo investigativo, que guarda algumas características da pesquisa-

ação, desenvolveu-se a partir da aplicação de alguns instrumentos adotados para a 

coleta de dados, a saber, a observação participante (MATOS; VIEIRA, 2001); o diário de 

campo (TEZANI, 2004); e, a entrevista semiestruturada e reflexiva (BONI; QUARESMA, 

2005). Tais instrumentos tiveram o intuito de fornecer elementos que fundamentassem o 

caminhar trilhado durante a pesquisa, a construção do perfil de cada sujeito, a concepção 

deles acerca dos zines enquanto recurso didático, as influências da experiência vivida 

para a formação dos licenciandos, além de elencar outras informações necessárias e 

relevantes para que o objetivo traçado fosse atingido. 

Por meio desses instrumentos, coligimos informações valiosas para o 

desenvolvimento da discussão e conclusão deste estudo, sendo possível construir, 

baseando-se nas falas produzidas pelos participantes, um texto coletivo. Ou seja, ainda 

que algumas das declarações adquiridas com as entrevistas se apresentem de forma 

mais incisiva e direta; e outras, de maneira mais cuidadosa e aprofundada, foi notório que 

os alunos possuíam discursos complementares. 

A partir do diálogo, das reflexões e das discussões estabelecidas com os 

sujeitos da pesquisa, apontam-se as contribuições seguintes para o Ensino de Biologia 

tendo em vista o uso de zines nas aulas: 
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 Se tratando de uma novidade, a prática com fanzines influenciou 

positivamente o processo educativo dos estudantes da EB, já que houve uma 

quebra de rotina; 

 

 O fazer zínico é espaço de aquisição de saberes, já que os estudantes da 

EB se envolveram, especialmente, sob a supervisão dos pibidianos, em 

práticas de pesquisa, leitura, escrita e estética. 

 

 A articulação teoria-prática encontrada no trabalho com os zines, configurou 

condição indispensável para potencializar a aprendizagem dos estudantes 

sobre assuntos científicos; 

 

 O estudante assumiu, na prática zinesca, o papel de protagonista, inclusive, 

por meio da autoralidade; interrompendo o ensino tradicionalista predominante 

nas escolas;  

 

 A fanedição é lócus para a experimentação de diferentes tarefas artísticas 

(produção de desenhos, colagens, pinturas, poesias, parodias musicais, 

quadrinhos e etc.); 

 

 Para além da aquisição e da troca de saberes biológicos, as práticas grupais 

implementadas nas ações zínicas, oportunizaram relações de sociabilidade. 

Logo, a elaboração grupal de zines impulsionou modos de aprender a 

conviver; 

 

 A fanzinada é um ambiente propicio para a disseminação de saberes 

biológicos; 

 

 Usar zines é um estímulo para a realização de pesquisas por parte do aluno; 
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 O fanzine mostrou-se uma ferramenta útil na abordagem de assuntos 

relacionados à saúde e qualidade de vida. 

 

Nesse contexto, há um aspecto a ser refletido, o de que o fazer zínico, de 

modo automático e direto, não configura uma forma infalível de ensino que garante a 

aprendizagem dos conteúdos biológicos e a boa convivência entre os envolvidos. Embora 

ele seja um instrumento multifacetado, sozinho um zine pode nada resolver. Para se valer 

do fanzine enquanto estratégia de ensinagem é necessário ter uma exata percepção do 

que se quer alcançar com a atividade (MOURA, 2017). Para que o uso dos zines não 

esteja restrito à dimensão técnica do ensinar, faz-se necessário uma prática docente 

engajada no (a): planejamento, controle das tarefas, reflexão, afetividade, diálogo, 

criatividade, autonomia e outros. E mais, uma atividade desse tipo requer interesse, 

motivação e participação ativa dos alunos. Logo, se um professor se sentir estimulado a 

praticar o fazer zínico em suas aulas, ele deve ser capaz de atrair seus alunos para o 

exercício que está propondo.  

Analisam-se, agora, as informações coletadas à luz da composição sobre a 

profissão docente dos pibidianos, quando da realização dos trabalhos escolares, tendo 

em vista, notadamente, à perspectiva do professor artista-reflexivo. 

 

 Desenvolvimento da capacidade de liderança em uma atividade com caráter 

inovador; 

 

 Experimentação de uma postura de mediação perante o processo de 

ensino-aprendizagem dos educandos; 

 

 Reconhecimento da dinâmica da sala de aula e, por conseguinte, do espaço 

escolar; 

 

 A apropriação de conhecimentos sobre interdisciplinaridade, visto que o 

trabalho com os zines solicitou dos sujeitos o emprego simultâneo de diversas 

disciplinas escolares; 
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 Tornar os conteúdos menos abstratos e mais contextualizados; 

 

 Refletir sobre a própria prática e buscar transformá-la; 

 

 Entendimento da relação teoria-prática na construção de saberes que 

precisa mobilizar em sala de aula; 

 

 Partilha de saberes. Nesta pesquisa, o aprendizado mútuo entre os 

licenciandos e a professora em atuação, conferiu aos primeiros, autoconfiança 

no tocante ao fazer docente. 

 

De tal intento, queremos destacar que a experiência do Pibid aparece como 

um anúncio de possível mudança no cenário da formação docente nacional por esboçar 

a ideia do professor artista-reflexivo, assim como é proposto por Feitosa e Leite (2012). 

Nesse processo, a reflexão aparece, ao lado da arte, como fomento à formação de um 

profissional comprometido, reflexivo, crítico, sensível, colaborativo, criativo e autônomo. 

Partindo dessa premissa, reafirmamos a relevância das políticas públicas 

voltadas para o aperfeiçoamento da formação e valorização dos profissionais docentes 

em instituições de ensino superior. O PIBID tem ajudado a construir e pensar 

metodologias de ensino criativas, ao mesmo tempo, em que possibilita uma formação 

pedagógica mais situada no contexto de atuação profissional dos licenciandos, 

diminuindo a distância entre o excesso dos discursos e a pobreza das práticas na 

formação docente (MARTINS; 2013). Por isso, embora saibamos do contexto difícil do 

país, julgamos essencial o crescimento das ofertas de bolsas destinadas a este programa 

que é, para os licenciandos de todos os cantos do Brasil, política de grande referência na 

sua formação docente. 

Retomando agora as indagações lançadas no início do texto, elaboramos dois 

pontos, na procura de mostrar maior objetividade em suas respostas, os quais são 

tomados a seguir: 
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 Constatamos que a fanzinagem oportunizou a construção de 

conhecimentos biológicos nos estudantes do EM e pibidianos, dentre os quais 

se destacaram os saberes associados as doenças parasitárias e a Educação 

em Saúde. Verificamos, nomeadamente, que o fazer zínico conferiu ao ensino 

de biologia uma roupagem inovadora, lúdica, científica, autoral, artística e 

dinâmica. 

 

 Ao introduzir, juntamente com os BID, a fanedição como prática de ensino 

nas aulas de biologia, nos demos conta de que o PIBID nos aproximou, ainda 

que minimamente, da metáfora do professor artista-reflexivo, pois 

identificamos aspectos característicos deste modelo profissional, a saber: 

trabalho colaborativo, interdisciplinaridade, articulação teoria-prática e reflexão 

sobre a prática. 

 

Inferimos, portanto, que este estudo contribui para o debate sobre o uso de 

zines em contextos escolares e, de outro modo, traz novos elementos ao cenário da 

formação inicial de professores da Educação Básica. Acreditamos, assim, que as 

experiências zínicas que buscamos apresentar e discutir nesta dissertação e em seu 

Produto Educacional, podem suscitar outras questões para continuarmos esse diálogo 

sobre formação docente e sobre o ensinar - aprender biologia na Educação Básica 

através da utilização dos zines. 

Ainda que fujamos do escopo e do foco da pesquisa, não podemos deixar de 

dizer que o processo de escrita desta dissertação foi concomitante à um momento 

conturbado de mudanças no cenário da formação de professores no Brasil. A mais 

importante dessas reformas, talvez tenha sido a instituição dos editais do PIBID e 

Residência Pedagógica, realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, em evento no Palácio 

do Planalto. Na ocasião, houve o lançamento dos referidos programas e foram ditas suas 

especificidades30. As cito aqui, porque se tornaram fortes indícios para não perdemos o 

                                                           
30 Os dois programas coexistirão. Esta nova configuração do PIBID está voltada para os estudantes 
matriculados na primeira metade do curso de licenciatura nas IES. Já a Residência se inclina para o tempo 
dos estágios, recebendo estudantes que tenham cursado o mínimo de 50% do curso ou que estejam 
cursando a partir do 5º período. 
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sentimento de luta pela educação, visto que a decisão pela permanência do PIBID só foi 

anunciada após manifestações e estratégias de resistência. Sendo estas, provenientes 

daqueles que enxergam este programa como política pública de qualidade que suscita 

impacto social significativo na formação de professores no país. 

Para terminar, nos reportamos a citação que abre este trabalho acadêmico. 

Escolhemos o pensamento de Paulo Freire sobre o verbo esperançar para compor a 

epígrafe desta dissertação, porque corroboramos com a ideia de que a ESPERANÇA 

TEM QUE SER ACOMPANHADA DE AÇÕES. Em tempos de políticas neoliberais no 

campo da educação, é a esperança e as batalhas que nos conduzirão para uma 

educação de qualidade em todos os seus níveis. É a ESPERANÇA e o AMOR que nos 

fazem crer em dias melhores e, porque não dizer, em MUNDOS MELHORES! 
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO 

 
À Direção Legal da EEM Joaquim Magalhães  
Dir. José Itamar Marques Araújo 

Sou aluna do Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática 
(ENCIMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e estou desenvolvendo uma 
investigação, por ora, intitulada: FANZINEDIÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: 
percepções e influências formativas. O objetivo deste estudo é verificar, em primeira 
instância, em que medida a fanzinedição contribui para a melhoria do ensino dos 
conteúdos biológicos no Ensino Médio; e, também, analisar as influências do fazer zínico 
na formação inicial de professores, no âmbito do PIBID-UECE. Para atingir tal objetivo, 
pretendo desenvolver este estudo com os alunos da Educação Básica e licenciandos do 
Curso de Ciências Biológicas.  

Sendo assim, gostaria de pedir-lhe autorização para realização do mesmo com 
uma turma de estudantes da 2ª Série do Ensino Médio desta escola. Enfatizo que sua 
colaboração é de fundamental importância para o desenvolvimento e a construção da 
pesquisa. Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimentos se necessário for e também 
optar por não aceitar esta pesquisa. Asseguro que serão mantidos o sigilo e o anonimato 
dos dados coletados mediante a observância da Resolução 196/96 do CNS. Os alunos 
serão convidados e a participação na pesquisa estará vinculada ao aceite e à assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

O desenvolvimento do estudo será de responsabilidade da discente, sob 
orientação do Dr. Raphael Alves Feitosa, professor adjunto da UFC e docente do 
ENCIMA.  

Agradeço, desde já, sua atenção e possível colaboração. 
 
 

 
___________________________________________ 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Mestranda – ENCIMA/UFC 

 
Itapipoca – CE, 01 de agosto de 2017 
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AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DE CAMPO 
 

Eu, Sr. ________________________________________, responsável legal pela EEM 
Joaquim Magalhães, autorizo a mestranda do Programa de Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências e Matemática/Universidade Federal do Ceará, Jéssyka Melgaço 
Rodrigues, a desenvolver nesta instituição um projeto de pesquisa sobre a prática 
faneditora nas aulas de biologia, no período compreendido entre os meses de agosto a 
dezembro deste ano, garantindo o acesso à dependências, informações e funcionários 
necessários ao desenvolvimento da pesquisa, bem como a identificação da mesma nos 
seus resultados, certo de que as identidades pessoais dos envolvidos serão preservadas. 
Sempre que considerar necessário tirar dúvidas e acessar informações relacionadas a 
pesquisa recorrerei a mestranda Jéssyka Melgaço Rodrigues pelo endereço eletrônico 
jessykamelgaco@gmail.com.  
 
 

________________________________________________ 
José Itamar Marques Araújo 

Diretor Legal da EEM Joaquim Magalhães 
(Assinatura com carimbo) 

 
 

Itapipoca – CE, 01 de agosto de 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Pesquisadora responsável – ENCIMA - UFC  

Contatos: Tel. (88) 999145889 
E-mails: jessykamelgaco@gmail.com/ jessyka.melgaco@uece.br 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(SUJEITO: BOLSISTA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA) 

 
 

Você está sendo convidado (a) a participar da investigação que estou 
desenvolvendo por ocasião do meu processo de mestrado, por ora, intitulada: 
FANZINEDIÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: percepções e influências formativas, 
sob orientação do Prof. Dr. Raphael Alves Feitosa, do Programa de Mestrado Profissional 
em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal do Ceará – UFC. O 
objetivo deste estudo é verificar, em primeira instância, em que medida a fanzinedição 
contribui para a melhoria do ensino dos conteúdos biológicos no Ensino Médio; e, 
também, analisar as influências do fazer zínico na formação inicial de professores, no 
âmbito do PIBID-UECE. Para atingir tal objetivo, pretendo desenvolver este estudo com 
os alunos da Educação Básica e licenciandos do Curso de Ciências Biológicas. 

Acredito que, através dessa pesquisa, contribuiremos para o debate regional 
suscitado em torno das práticas educativas voltadas para o Ensino de Biologia. A 
relevância do estudo em questão é, então, propagar o fazer zínico como prática de ensino 
mediante a elaboração de um blog educativo, produto final deste trabalho dissertativo 
que, por sua vez, será desenvolvido tomando como referência o ensaio da prática de 
fanedição em aulas de biologia numa escola da rede estadual de ensino, em Itapipoca-
CE. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em: I) participar de sessões de estudos, 
tendo como foco artigos que abordam o objeto de investigação, mediante roteiro pré-
estabelecido pela pesquisadora; II) orientar e supervisionar produções zínicas dos 
estudantes da Educação Básica e, por fim, III) conceder entrevistas. Uma cópia da 
transcrição da entrevista lhe será entregue para que possa constatar a autenticidade de 
seus escritos. 

Seu consentimento em participar desta pesquisa não lhe ocasionará gastos 
financeiros ou riscos de caráter psicológico, físico, moral ou de outra ordem. Ao contrário, 
sua participação poderá lhe trazer benefícios, haja visto que se trata de uma investigação 
que intenta identificar contribuições advindas do contato com zines para a sua formação 
inicial e, do mesmo modo, para o campo do ensino de ciências. 
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É importante destacar que você pode desistir de participar desta pesquisa a 
qualquer momento e sua recusa não acarretará nenhum prejuízo em sua relação com a 
pesquisadora e/ou instituição, contudo, gostaria de poder contar com a sua colaboração. 
Enfatizo que os dados coletados são de interesse exclusivo desta pesquisa, portanto, 
sigilosos. Assim, durante todo o estudo, o seu anonimato será preservado. 

Desta forma, coloco-me à disposição para esclarecer suas dúvidas sobre a 
pesquisa. 

 
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 

uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida 
a você.  

 
Eu,_______________________________________________________________, 
portador (a) do documento de Identidade ____________________, fui informado (a) dos 
objetivos do presente estudo FANZINEDIÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: percepções 
e influências formativas, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 
que a qualquer momento poderei solicitar novas informações. Recebi uma cópia deste 
termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 
dúvidas. 
 

Itapipoca, CE, 15 de fevereiro de 2017. 
 

 
 

______________________________ 
Assinatura do Bolsista ID 

 
________________________________ 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Mestranda – ENCIMA/UFC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jéssyka Melgaço Rodrigues 
Pesquisadora responsável – ENCIMA - UFC  

Contatos: Tel. (88) 999145889 
E-mails: jessykamelgaco@gmail.com/ jessyka.melgaco@uece.br 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ESTUDOS TEÓRICOS SOBRE O USO DE ZINES EM 
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 

 
Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI) 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
EEM Joaquim Magalhães 

 
CÍRCULO DE SEMINÁRIOS 

 
Descrição: Propõe-se, aqui, uma dinâmica de estudo mediante a realização de leituras 
prévias e discussões coletivas com o propósito de conhecer as potencialidades 
pedagógicas presentes no uso do fanzine na sala de aula. Para o estudo foram 
selecionados os seguintes textos: 
 
Texto 1  
DOS ZINES AOS BIOGRAFICZINES: COMPARTILHAR NARRATIVAS DE VIDA E 
FORMAÇÃO COM IMAGENS, CRIATIVIDADE E AUTORIA (2010) 
Autores: Elydio dos Santos Neto e Gazy Andraus 
Data: 22/02/2017 
Local: EEM Joaquim Magalhães  
 
Texto 2  
PRODUÇÃO DE FANZINES: O FAZER ARTÍSTICO DA LEITURA E DA ESCRITA (2012) 
Autores: Andrea Sales Braga e Renata Queiroz Maranhão  
Data: 22/02/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães 
 
Texto 3  
DA MARGINALIDADE À SALA DE AULA: O FANZINE COMO ARTEFATO CULTURAL, 
EDUCATIVO E PEDAGÓGICO (2010) 
Ioneide Santos Nascimento  
Data: 15/03/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães  
 
Texto 4  
AMBIENTE ESCOLAR: O PROTAGONISMO DO ESTUDANTE COM FANZINES (2014) 
Carlos de Brito Lacerda  
Data: 15/03/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães 
 
Texto 5  
ABRAFANZINE: DA PUBLICAÇÃO INDEPENDENTE À SALA DE AULA (2009) 
Fernanda Ricardo Campos 
Data: 29/03/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães  
 
Texto 6  
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FANZINE: UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA MOTIVADORA NA PRODUÇÃO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR (2012) 
Autores: Rosimeire Rebouças Rodrigues Costa e Aparecida Maria Costa de Albuquerque  
Data: 29/03/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães  
 
Texto 7 
ENSINO DE CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
(RES)SIGNIFICANDO SABERES NA PRODUÇÃO DE FANZINES (2016) 
Autores: Danielle Barbosa Bezerra e Adriana Cavalcanti dos Santos 
Data: 29/03/2017  
Local: EEM Joaquim Magalhães 

 
Jéssyka Melgaço Rodrigues 

Professora Supervisora do Pibid-Bio/FACEDI 
EEM Joaquim Magalhães 

Contatos: Tel. (88) 999145889 
E-mails: jessykamelgaco@gmail.com/ jessyka.melgaco@uece.br 

 
 
 

Itapipoca-CE, 15 de fevereiro de 2017 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 
QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

(SUJEITOS: BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO PIBID-BIO/FACEDI) 
 
1. DA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
1.1. Que semestre você está cursando? 
1.2. Por que você escolheu cursar uma licenciatura? 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NO PIBID: 
2.1. O que o(a) motivou a participar do PIBID? 
2.2. Desde quando você atua como bolsista de iniciação à docência do subprojeto PIBID-
Bio/FACEDI? 
 
3. DA FANZINEDIÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA: 
3.3. Fale sobre a sua experiência com os zines nas aulas de biologia? 
3.2. Você percebe o fanzine como objeto artístico? Explique.  
3.3. Você percebeu se houve aprendizagem nos alunos a partir do trabalho com os zines? 
Se afirmativo, de que forma? 
3.4. Acredita que o fanzine pode funcionar como um recurso didático-pedagógico 
aplicável às aulas de biologia na abordagem de assuntos biológicos? Justifique.  
3.5. Você considera importante o uso da arte no ensino? Qual a importância de um 
trabalho que discute saberes científicos a partir da arte? 
3.6. Na sua concepção, de que forma a fanedição pode contribuir para o ensino de 
biologia? 
 
4. DA ARTE NA FORMAÇÃO DOCENTE: 
4.1. Você teve alguma formação em fanzine antes do PIBID?  
4.2. Quais os principais desafios que você encontrou no trabalho com os zines na escola? 
Como buscou superá-los? 
4.3. Utilizaria essa ferramenta em suas futuras aulas de biologia? 
4.4. Você acredita que o professor é um elemento importante na realização de zines nas 
escolas? Se afirmativo, de que forma? 
4.5. Você considera que o PIBID tem lhe suscitado o desejo de ensinar através da arte? 
Se afirmativo, de que forma? 
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4.6. Em seu entendimento, as atividades formativas que foram realizadas no âmbito 
desta investigação contribuíram para a sua formação docente? Justifique. 
 
Espaço para considerações do (a) licenciando (a) quanto a questões não focalizadas 
neste roteiro. 
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APÊNDICE E – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES ZÍNICAS NA ESCOLA 
 

CALENDÁRIO DE AÇÕES: PRODUÇÃO DE ZINES EM AULAS DE BIOLOGIA 

AÇÃO BREVE DESCRIÇÃO DATA SUJEITOS 

1. Apresentação do 
universo zínico para a 
turma (2º Ano 
F/Manhã). 
 
 
 
 
 
2. Formação de grupos. 

A apresentação do fanzine ocorrerá através de 
uma apresentação em PowerPoint combinada 
com a exposição dialogada de alguns exemplares 
que os alunos poderão folhear. Na ocasião, haverá 
a exibição de vídeos, assim como a entrega e a 
discussão coletiva de roteiros que detalham os 
procedimentos básicos da produção de um fanzine 
artesanal. 
 
Organizar os alunos em 7 grupos. 

28/09 Prof. Jéssyka 
Melgaço; Três 
Bolsistas ID; 45 
estudantes da 
EB. 

1. Formação de grupos; 
2. Distribuição dos 
orientadores (BID) da 
atividade e, também, 
dos temas para cada 
grupo de alunos; 
2. Exposição, 
exploração e 
problematização das 
temáticas propostas; 
3. Planejamento dos 
fanzines pelos grupos e 
pelos seus respectivos 
orientadores (BID). 
 

Os fanzines serão construídos pelos estudantes 
sob a orientação dos licenciandos (BID), 
baseando-se nos conhecimentos biológicos 
relativos as doenças parasitárias. 
Cada BID levará para as discussões grupais, 
previstas para serem empreendidas neste dia, 
elementos textuais e imagéticos que possam vir a 
ser utilizados para compor os fanzines e que 
fomentem a reflexão e a criticidade do estudante 
sobre os temas.  

05/10 TODOS os BID; 
45 estudantes 
da EB. 

4.Criação, 
propriamente dita, dos 
zines.31 

Aqui, o BID, dará orientações sobre o fazer zínico, 
e, simultaneamente, sobre o modo como assunto 
proposto deverá ser abordado no zine. 

19/10 TODOS os BID; 
Estudantes da 
EB. 

5.Entrega dos fanzines 
para a professora. 

Os grupos deverão efetuar a entrega dos seus 
fanzines para permitir a verificação das páginas e 
possibilitar eventuais correções.  

26/10 TODOS os BID; 
Estudantes da 
EB. 

6.Fanzinada. Os fanzines serão trocados e/ou distribuídos 
dentro da escola como meio de socialização dos 
conhecimentos biológicos e da Educação em 
Saúde. 

09/10 Profa. Jéssyka; 
TODOS os BID; 
Estudantes da 
EB. 

 

Temas dos fanzines: DOENÇAS PARASITÁRIAS (Educação em Saúde) 

Zika, Dengue, Chikungunya, AIDS, Doença de Chagas, Micoses, Sífilis e Gonorréia. 

 

 

 

                                                           
31 Se preciso for, utilizar o tempo do contra turno para orientar os alunos na tarefa. Sugiro que haja troca 

de contatos (whats, inclusive!) entre os estudantes e o orientador da atividade. 
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APÊNDICE F – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDES ZÍNICAS NA ESCOLA 
 
 
Figura 1 – Introdução do universo zínico para os estudantes do EM 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
Figura 2 – Apresentação sobre zines realizada pelos pibidianos na sala de aula 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 3 – Planejamento grupal das produções zínicas na sala de aula 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
Figura 4 – Confecção de zines 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 5 – Reunião dos grupos para a confecção de zines

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
Figura 6 – Fanzinada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 7 – Exposição de zines na escola durante a fanzinada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
Figura 8 – Contato de outros alunos da escola com os zines durante a fanzinada 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 9 – Apreciação de zines pelos estudantes da escola durante a fanzinada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
Figura 10 – Alunos e pibidianos durante a fanzinada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 


