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Apresentação
Coleção Temáticas em Ensino de Ciências

Organizar esta coleção nos foi um desafio. A pergunta de como, a 
partir das programações do “VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências 
da Saúde e do Ambiente Guaracira Gouvêa”, reuniríamos as discussões 
travadas nele, sem perder o momento dos temas em debates, nos guiou até 
aqui.

O objetivo da Coleção foi o de contribuir e divulgar o 
conhecimento e o caráter científico e social das pesquisas produzidas pela 
ampla comunidade da área de Ensino, abrangendo o espaço público das 
discussões.

Dessa forma, buscamos cumprir os objetivos do Encontro, 
quais sejam: (i) Favorecer a interação de pesquisadores, professores e 
estudantes em torno da apresentação e discussão de trabalhos e atividades 
de pesquisa em Ensino de Ciências em sua interface com as questões de 
Saúde e de Ambiente; (ii) Aproximar os professores da escola básica das 
discussões sobre as pesquisas na área de Ensino, em especial daquelas que 
versam sobre ensino e saúde, ensino e ambiente e Ensino de Ciências; (iii) 
Divulgar os resultados das pesquisas que vêm  sendo desenvolvidas na 
área de Ensino de Ciências e Matemática, com ênfase na tríade Ensino-
Saúde-Ambiente; (iv) Oportunizar o acesso aos referenciais teórico-
epistemológicos que orientam as pesquisas recentes na área de Ensino; (v) 
Reunir pesquisadores da área de Ensino de Ciências que, particularmente, 
desenvolvam ações de investigação na interface com as questões relativas 
ao Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente em espaços formais e não-
formais de ensino, com a finalidade de discutir trabalhos de pesquisa recentes 
e tratar de temas de interesse da área e; (vi) Favorecer a interação dos 
pesquisadores, bem como, dos  alunos de Iniciação Científica, Graduação, 
Mestrado e Doutorado que desenvolvam temas pertinentes à área.

Tendo por base esses objetivos, sistematizamos em séries temáticas 
os cinco volumes da "Coleção Temática em Ensino de Ciências". Ela 
está vinculada à Editora Imperial do Colégio Pedro II, que, mobilizada 
pelo objetivo de contribuir "para a produção de conhecimento, para o 
enriquecimento artístico-cultural e para a reflexão a respeito de saberes, 



tecnologias, técnicas e produtos científicos, artísticos, culturais e 
educacionais", firmou parceria no processo de produção dos e-books que 
compõe a coleção. Optamos pelo formato de livros digitais pela elevada 
capacidade de acessibilidade, feita por meio de diversas tecnologias 
digitais, e de divulgação.

Pretendemos, com a publicação dos livros, propiciar um espaço de 
articulação dos eixos e linhas de pesquisa da área. A coleção tece assuntos 
que compôs um momento de reflexão das temáticas para entendermos o 
contexto e a conjuntura que se insere hoje as pesquisas de Ensino. Em 
decorrência desse entendimento propomos a seguinte disposição:

Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; 

Volume II - Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; 

Volume III - Ensino de Ciências e Formação de Professores;

Volume IV - Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências; e

Volume V - Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-
Aprendizagem.

Agradecemos e reconhecemos as várias parcerias que tornaram 
possível a troca e a realização de diálogos ricos e profícuos com os diversos 
programas de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e afins. 
Todas empreenderam esforços na elaboração e realização do Encontro, 
foram ativas e tiveram protagonismo dentro dele. 

Agradecemos a comissão organizadora que aceitou o desafio das 
primeiras experiências na organização de eventos virtuais. Formada por 
profissionais de secretaria e TI e de alunos da graduação e pós-graduação, 
a equipe empenhou seus esforços, cuidados, esmeros, conhecimentos, 
dedicação, amizade e carinho para que tudo desse certo. A cada um de 
vocês nosso abraço afetuoso, cheio da mais profunda admiração pelo 
companheirismo desse momento. Os  frutos acadêmicos dessa participação 
se concretizam, também, nos livros dessa Coleção.

Dessa forma, foi num acreditar e “esperançar” que os encontros 
virtuais proporcionam, nesse momento pandêmico, que tivemos 
inscritos neles um espaço para manter o vigor e uma forma de integrar 



os pesquisadores, propagando suas produções individuais e coletivas  
realizadas nos diferentes programas de pós-graduação.

Assim, buscamos repercutir possibilidades para além do Encontro, 
como forma de um registro mais acessível a todos que não tenham dele 
participado, mas gostariam de ter acesso ao que foi colocado em pauta no 
rol das programações.

O acesso às interações e a produção de saberes que expressam as 
várias tendências e críticas construídas no momento atual, consta neste 
registro.

A criatividade presente nos textos nos mostra a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles a pluralidade entre temas assinalam um 
cenário de criticidade na produção de saberes dos docentes em pesquisas.

Nesse contexto, vemos nos textos construídos para essa coleção 
uma intensidade urgente de mudanças, de virada de chave das opressões 
que afligiram os séculos anteriores. Não  dá mais para, nesse século 
que já chega a quase seu terço de vida, tolerarmos as arbitrariedades 
e totalitarismos. Um rompimento com ideias coloniais, presa a um 
determinado contexto histórico devem ser rebatidas, e não mais 
perfazerem um momento que se pretende crítico e livre.

A área de ensino batalhou nas duas décadas de sua existência para 
expurgar os mecanismos que corrompem a ética social, difundindo práticas 
de morte.

Esperamos que a coleção, ao trazer à baila essas reflexões, 
possa contribuir para o avanço de uma práxis comprometida com a 
democratização do conhecimento por meio do livre pensamento e para o 
aperfeiçoamento das ações que mantenham a liberdade.

Por fim, esperamos que todos desfrutem desse belo encontro.

Um abraço e até a próxima.

Maylta Brandão dos Anjos e  Edgar Miranda da Silva
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Prefácio

Começo a apresentação do livro resgatando o tema do evento, ou 
seja, Necropolítica, Interculturalidade e Decolonialidade: diálogos com 
o Ensino de Ciências. Discussão mais do que necessária, ainda mais 
em tempos de pandemia, de tantas desigualdades sociais e opressão na 
sociedade. Mesmo o contexto de distanciamento social não impediu que 
estivéssemos unidos intelectualmente! Mesas redondas, minicursos e 
muitos trabalhos de excelência permearam o VI Encontro Nacional de 
Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente – Guaracira Gouvêa. Destaco 
que dentro deste momento caótico, reunimos forças e, juntos conseguimos 
fazer acontecer. Meio a tantas dificuldades, foi uma honra para todos nós 
homenagear a mulher, a mãe e a incrível pesquisadora, Guaracira Gouvêa, 
que em muito contribuiu para as pesquisas na área de Ensino de Ciências. 

Voltando ao tema do evento, apresento o termo Necropolítica, que foi 
formulado por Achille Mbembe, pesquisador nascido em Camarões, com 
o objetivo de problematizar os limites da soberania exercida pelo Estado 
no sentido de que determina quem vive ou quem morre em uma nação. 
Vale lembrar que Michel Foucault serviu de embasamento e, até mesmo de 
inspiração para os escritos de Mbembe. De acordo com Foucault, o poder 
subdivide a espécie humana em grupos, o que acaba segregando e criando 
abismos entre os sujeitos em uma sociedade que deveria ser igualitária. 

Articulando-se a essa discussão, podemos refletir sobre os impactos 
de um mundo colonizado por europeus, ocidentalizado e, muitas vezes 
oprimido e reprimido de seus próprios costumes e culturas. Mbembe destaca 
a questão da escravização do povo africano como uma das primeiras 
instâncias da aplicação da Necropolítica. Como resultado, observamos 
a perda de direitos, de participação política e, sobretudo de inserção na 
sociedade. Como pensar a Interculturalidade nesse contexto? Esse é um 
desafio para todos nós, educadores e pesquisadores da área de Ensino 
de Ciências. Primeiro, precisamos entender a Interculturalidade como 
necessária para que as diferentes culturas interajam de forma sinérgica, 
onde nenhum grupo se sobreponha ao outro, onde exista a integração 
de ideias, costumes, hábitos e formas de perceber o mundo. Esse tipo 
de relação não dá espaço para o desrespeito à diversidade seja cultural, 



de raça, de credo ou de gênero. Muitos estudos em Decolonialidade têm 
trazido importantes contribuições para essa discussão, a partir do momento 
que questionam e problematizam o poder procedente da Europa sobre os 
países Latino-americanos. A Decolonialidade se refere às abordagens 
analíticas e práticas socioeconômicas e políticas opostas aos pressupostos 
da civilização ocidental, ou seja, colonialidade e modernidade. 

Diante do dito, os trabalhos produzidos no VI ENECiências 
configuram-se como uma importante oportunidade para a reflexão 
sobre o papel do Ensino de Ciências em um contexto de Necropolítica, 
Interculturalidade e Decolonialidade. Nesse sentido, o livro aborda, 
de forma articulada, questões relacionadas ao ensino, ambiente, saúde 
e os movimentos sociais. Perpassam discussões sobre Formação de 
Professores, Ambiente e Transversalidades em tempos de Pandemia da 
Covid-19, Saúde e Transversalidade no debate pandêmico, Educação 
Ambiental e Decolonialidade nos Espaços Formais e Não-Formais de 
Ensino, Currículo, Avaliação, Políticas no Ensino de Ciências, Diversidade 
Cultural e Delocolonização. 

 Esperamos que a coleção contribua para o aprofundamento 
das discussões abordadas no evento e, desperte o interesse de novos 
apaixonados pela arte de educar por meio de atividades críticas e reflexivas.

Marcelo Borges Rocha



Parte I
Redes de Necropolítica, 

Decolonialidade e Ensino de Ciências  
Notas da mesa de abertura



Memórias dos ENECiências

Rose Mary Latini1

É preciso ter esperança, mas ter esperança do 
verbo esperançar; porque tem gente que tem 
esperança do verbo esperar. E esperança do verbo 
esperar não é esperança, é espera. Esperançar é 
se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 
construir, esperançar é não desistir! Esperançar 
é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros 
para fazer de outro modo…

Paulo Freire

O Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente 
(ENECiências) é um encontro bienal, que teve sua primeira edição em 
2008. Hoje ele é resultado de parceria de diferentes programas de pós-
graduação do Rio de Janeiro.

 Mas é impossível escrever sobre o ENECiências sem ser 
atravessada por muitas lembranças. Das alegrias e incertezas de um tempo 
de muito trabalho; mas cheio de esperança, de novas possibilidades, de 
novos encontros e de muita partilha. Rememorar essa história é lembrar 
também um pouco da minha trajetória acadêmica e pessoal.

No início dos anos 2000 eu trabalhava como professora de química 
na escola básica e de um programa de pós-graduação em Ensino de 
Ciências, em uma instituição privada em Niterói, de nome UNIPLI. 
Nesta instituição tive ótimos encontros, daqueles que a gente leva para 
a vida toda. Foi onde conheci duas grandes amigas e parceiras de luta, as 
professoras Luiza Oliveira e Maylta Brandão, atualmente professoras do 
Instituto de Psicologia/UFF e do Departamento de Ciências do Ambiente/
UNIRIO, respectivamente. 

Apesar de já desenvolver pesquisas na área de ciências exatas, foi 
nesta época que, de fato, iniciei minhas pesquisas na área de Ensino de 
Ciências. Era tudo muito novo. Ensinei e aprendi muito com os meus 
alunos, também professores da escola básica.  A diversidade de cenários, 

1 Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza-PPECN/UFF; 
Departamento de Físico-Química-UFF
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de vivências e experiências partilhadas com eles apontou a importância da 
pesquisa e das práticas de Ensino de Ciências, possibilitou a abertura de novos 
modos de pesquisar e ensinar e apontou a necessidade de novos estudos. 
Mas do que nunca era necessário articular teoria e prática, teorizar a prática 
e praticar a teoria.  Produzir novos modos de reflexão e ação em pesquisa e 
Ensino de Ciências.  

 Logo, organizamos um evento acadêmico interno, nesta instituição. 
Convidamos pesquisadores da área para debater e discutir com alunos e 
professores do programa questões afetas ao Ensino de Ciências. O evento foi 
um sucesso!!! E além de despertar em mim mais vontade de me dedicar à 
pesquisa em ensino nos mobilizou para esperançar mais!!!!

Começamos então a sonhar com a constituição de um espaço 
para reflexão de atividades de pesquisa e de apresentação de trabalhos 
de pesquisa de Ensino de Ciências em suas interfaces com a Saúde e 
o Ambiente e, que reunisse professores-pesquisadores da escola básica 
e do ensino superior de diferentes instituições e também estudantes de 
graduação e pós-graduação. Ficamos esperançosas com essa possibilidade. 

Partilhamos nossas ideias com outros colegas do Programa (e 
também com a Instituição), que se juntaram a nós e imediatamente nos 
debruçamos nos trabalhos para tornar esse sonho em realidade. Assim 
em 2008, realizamos tanto a primeira edição do Encontro Nacional de 
Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente – I ENECiências - reunindo 
pesquisadores/professores/estudantes, quanto apresentamos, durante o 
evento, a Revista Ensino Saúde e Ambiente – também fruto de nosso 
trabalho -   que teve seu primeiro número publicado em agosto/2008 e 
hoje é uma revista, classificada na última avaliação CAPES, como Qualis A2.

Na primeira edição recebemos em torno de 70 trabalhos avaliados às 
cegas e por pares – como em toda edição do evento - (tendo sido apresentado 
46 trabalhos) de diferentes instituições do Brasil, principalmente do Sudeste e 
Sul. A consolidação desse novo espaço de discussão permitiu uma ampliação 
das atividades oferecidas durante o encontro, que já na segunda edição (2010), 
contou com a participação de palestrantes renomados de diferentes estados 
brasileiros, além de oficinas, mostra de produtos e de Revistas, comunicações 
orais e em painéis e, contou também, com o apoio financeiro da FAPERJ.
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Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências

Nessa época, foi quando conheci um gentil parceiro, o Prof. Marco 
Antônio Moreira que desde a primeira edição nos apoiou e participou 
efetivamente das atividades do evento. 

Dada a dimensão do evento e a força que ele vinha ganhando entre 
nossos pares entendemos que ele tinha tudo para se constituir como um evento 
da área de Ensino de Ciências. Foi quando buscamos parcerias com outros 
Programas de Pós-graduação da área de Ensino de Ciências do Rio de Janeiro, 
que passaram, a partir da terceira edição, a dividir conosco todas as demais 
edições do evento.

 Em 2012, já não mais na UNIPLI, passei a integrar o Programa de 
Pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal 
Fluminense (PPECN/UFF) que se ofereceu para sediar o evento. Assim, 
a terceira (2012) e quarta (2014) edições do evento aconteceram na 
Universidade Federal Fluminense. Mais amigos e amigas se juntam ao 
sonho na construção do evento, dentre elas gostaria de citar as Profas. 
Maria Bernadete dos Santos, Fatima Canesin e Lucia Almeida, todas 
do PPECN/UFF. A partir desta edição, o evento passou a oferecer 
um maior número de atividades: minicursos, oficinas, além de mesas 
redondas, palestras, mostra de produtos, comunicações orais e em 
painéis e lançamento de livros, sendo fomentado pelos programas de 
pós-graduação participantes, pela FAPERJ, pela CAPES e pela receita 
das inscrições. 

 O reconhecimento da comunidade acadêmica se expressa na 
participação e no número de trabalhos que o evento, em cada uma das suas 
edições, recebe. A partir dessa edição começamos a receber mais de 300 
inscrições de todas as regiões do Brasil e a submissão de mais de 200 trabalhos 
vindo de diferentes regiões do Brasil, principalmente do Sul e Sudeste. 

 Entendemos, ao final da edição de 2014, que uma itinerância do 
evento por outras regiões brasileiras que ainda são minoria no evento seria 
fundamental. Diante disso, no fim da quarta edição, em assembleia, votamos 
pela realização da quinta edição do evento (2016), na Universidade Federal 
de Alagoas. No entanto, o falecimento de uma das organizadoras do evento, 
professora Monica Dorigo, da UFAL, impediu a realização da quinta edição 
naquele ano. 
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Apesar da impossibilidade da realização do evento, no ano de 2016 não 
perdemos a esperança e a vontade de continuar a luta e reunir pessoas de 
diferentes localidades para discutir a concretude da sala de aula, as pesquisas 
em ensino, sonhar com uma educação mais inclusiva para todos e todas. 
Então, a fim de darmos prosseguimento ao evento, resolvemos realizar sua 
quinta edição, ainda no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, 
que vinha sediando o evento desde 2012. 

Em 2018, ano em que comemorou 10 anos, o V ENECiências, 
novamente, contou com a participação de congressistas de todas as regiões 
brasileiras e constituiu como tema central as alternativas epistêmicas 
emergentes. Dada a ênfase do evento a aproximação com a escola básica vinha 
aumentando. Começamos a pensar e a oferecer atividades para incluir mais 
sujeitos escolares.

Mais uma vez, se coloca aberto para um diálogo crítico e questionador, 
buscando um Ensino de Ciências para além da ciência e da técnica. Nesta 
edição, muitos foram os debates acerca de um Ensino de Ciências mais 
inclusivo, decolonial, antirracista, de (re)conhecimento e escuta do outro. As 
atividades aconteceram também na forma de roda de conversa favorecendo a 
interação e a partilha de experiências de ensino e pesquisa.

O tema desta quinta edição ampliou os debates sobre estratégias de 
ensino e pesquisa possibilitadas por uma relação dialógica entre sujeitos 
concretos que “simultaneamente, refletindo sobre si e sobre o mundo” podem 
aumentar “o campo de sua percepção” (FREIRE, 1987, p. 41). Diante dos 
debates não tinha como não nos questionarmos: quanta coisa para aprender? 
Quanta coisa para ensinar? E isso renovou nossas energias e nos fez 
esperançar ainda mais no sabor da partilha. E, como não lembrar de beleza 
das palavras do Freire.

Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é 
estender algo desde a “sede do saber”, até a “sede da 
ignorância” para “salvar”, com este saber, os que habitam 
nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da 
liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem 
por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a 
saber mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, 
pensam que nada sabem, para que estes, transformando 
seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, 
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possam igualmente saber mais (FREIRE, 1996, p. 25)

 Com o passar do tempo, o ENECiências cresceu e se consolidou 
como um espaço da área da Educação e Ensino de Ciências no Brasil 
e precisava fazer outros voos. Com essa meta, em 2019, os programas 
parceiros iniciam as discussões para a realização do VI ENECiências. Novos 
parceiros se juntam a nós neste trabalho, agora a UNIRIO. Assim, a VI edição 
foi presidida pela Profa. Maylta Brandão que, juntamente com o Prof. Celso 
Sanchez receberam o evento de braços abertos.

Neste ano, em que o cenário brasileiro, marcado por um período de 
negacionismo e de necropolítica, que ataca tão fortemente diferentes áreas, 
em especial o Ambiente e a Saúde, não podíamos deixar de trazer tais temas 
como necropolítica, interculturalidade e decolonialidade para o debate na 
área de Ensino de Ciências. Assim, em tempos em que resistir é palavra de 
ordem, buscamos trazer frescor, esperança e possibilidades para as nossas 
pesquisas e as práticas de ensino assumindo como temas centrais do evento a 
“necropolítica, interculturalidade e decolonialidade: diálogos com o Ensino 
de Ciências”.

Tudo organizado para um evento presencial…. e aí... chega a pandemia 
mundial do Covid-19. E como se não bastasse o medo do desconhecido e as 
perdas de toda a população dia após dia, no Brasil a negligência e o descaso 
do governo federal tornou a pandemia ainda mais letal.  

Insegurança, dúvidas, novas tecnologias. Poderíamos esperar três ou 
quatro meses para a pandemia passar? Mas a situação só se agravava. Seria 
mesmo possível fazer o evento de modo remoto? Mais do que nunca era hora 
de esperançar e resistir!  Nos darmos as mãos para fazer de outro modo, buscar 
outras formas de organização. Assim, apesar de toda a limitação imposta pelo 
momento atual o IV ENECiências aconteceu de forma remota, repleto de 
atividades, de debates, possibilidades, trazendo novos participantes e uma 
diversidade de temas tão necessários de discussão. 

Foi maravilhoso participar da luta e resistência de todos os envolvidos 
para manutenção deste espaço. Resistência essa que se fez mais leve com a 
partilha e nos fez renovar as esperanças. Já saímos desta edição preparando a 
sétima, que será sediada pela UERJ.
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Enfim, rememorar essa trajetória que se iniciou com o sonho da 
constituição de um espaço acadêmico voltado para articulação teoria-prática, 
aberto para escuta de diferentes vozes, que busca a interlocução entre 
diferentes atores – escola, universidade, comunidades – e, que hoje vem se 
constituindo de forma cada vez mais plural, só me fez ter certeza de que 

Sonho que se sonha só 
É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade

Raul Seixas
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Guaracira e o Ensino de Ciências: necropolítica, 
interculturalidade e decolonialidade 

Rosa Gouvêa1e Francisco Gouvêa2

INTRODUÇÃO

O Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do 
Ambiente, no ano de 2020, homenageou a professora Guacira Gouvêa de 
Sousa, destacando sua trajetória de luta pelo ensino de ciências para todas 
e todos.  Na  mesa de abertura, com tema “Necropolítica, interculturalidade 
e decolonialidade, diálogos com o Ensino de Ciências”, deixamos nosso 
agradecimento, como filhos e aprendizes da Professora Guaracira Gouvêa 
de Sousa, pela homenagem organizada pelos integrantes do VI ENECiências 
para esta mulher guerreira.

Guará, apelidada pelos mais próximos, nasceu na cidade de São Paulo, 
no ano de 1947, junto com sua irmã gêmea. Em sua juventude, participou 
junto com seu companheiro, Antônio Cláudio Gomes de Sousa, da luta pela 
democracia, contra um sistema opressor, autoritário e genocida. Em 1972, por 
motivos que a vida trouxe, juntos foram para a cidade do Rio de Janeiro, quando 
Guará, já formada em Física (licenciatura em 1972), pela Universidade de São 
Paulo, iniciou suas atividades em docência. Em 1976, se formou bacharel em 
física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Guaracira construiu sua trajetória profissional a partir da militância por 
uma educação libertadora, construída a partir dos saberes e práticas cotidianos 
das crianças e adolescentes, em espaços não-formais e formais. Guará lecionou 
em escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro e participou, junto 
com trabalhadoras e trabalhadores da educação, do Centro de Ciências do 
Rio de Janeiro, importante espaço de resistência epistemológica da ciência. 
Por anos, participou da construção e divulgação da Revista Ciência Hoje das 
Crianças, motivo de orgulho em suas narrativas a favor da divulgação da 
ciência para todos, em qualquer idade. 

1 UFSJ - rosags@ufsj.edu.br
2 UERJ - chico_gouvea@yahoo.com  
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Guará por toda sua vida teve paixão por estudar, seguindo sua formação 
pelo mestrado em Filosofia da Educação, pela Fundação Getúlio Vargas - RJ 
(1985), depois doutorado em Educação Gestão e Difusão em Biociências, 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2000) e, em 2006, faz seu pós-
doutorado em Educação, na Universidade Autônoma de Barcelona. Seus 
estudos versam sobre a divulgação e  Ensino de Ciência. De 1992 a 2002, 
Guará participou das ações do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), 
no Rio de Janeiro. No MAST, Guaracira soma esforços para o fortalecimento 
da educação pelos museus e das educadoras e educadores que trabalham em 
instituições culturais, com o objetivo de promover uma sociedade mais justa e 
diversa. Ela se torna uma das pioneiras nesta pauta. 

Em 2002, Guará passa a compor o quadro permanente de docentes do 
Departamento de educação da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO). envolvida intensamente com a vida acadêmica e com o 
compromisso por uma universidade pública, gratuita e para todos, Guará e 
companheiros de Departamento fundam o Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Por anos, Guaracira pesquisou e coordenou  o grupo de pesquisa 
“Educação, Discurso e Mídia”, cuja produção científica versava sobre o 
Ensino de Ciências para uma educação de qualidade. Guaracira permaneceu 
como docente e pesquisadora até junho de 2020, quando faleceu em casa, 
junto à sua família. 

NECROPOLÍTICA, INTERCULTURALIDADE E 
DECOLONIALIDADE, DIÁLOGOS COM O ENSINO DE CIÊNCIAS

    A trajetória de formação e atuação das trabalhadoras e trabalhadores 
envolvidos com o Ensino de Ciências expressa-se pela mobilização de saberes 
e práticas comprometidos com a democracia e a justiça social. Pinhão e 
Martins (2016) mobilizam o centro do debate do Ensino de Ciências com 
as transversalidades mobilizadas pelos sentidos de cidadania quando 
circunscritos ao modelo liberal clássico e moderno. A relação estabelecida 
por meio de políticas públicas educacionais entre o Ensino de Ciências e 
seus objetivos pedagógicos voltados para uma cosmologia do privado, são 
tensionados por Pinhão e Martins (2016) e por Martins, Gouvêa e Piccini 
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(2005). Trata-se de uma crítica sobre a naturalização dos currículos de ciências 
no Brasil que se voltam para saberes hegemônicos, padronizados, que falam a 
respeito de uma sociedade ocidental moderna e colonizadora.

A ciência pode ser um dos alicerces de manutenção das 
desigualdades econômicas e culturais quando afirma, por meio de seu projeto 
político epistemológico, um método neutro, universal e que pressupõe uma 
igualdade social. O sujeito de direito privado, que não possui deveres e não 
constrói coletivamente, estrutura desigualdades sociais e se fortalece pelo 
discurso da liberdade em contraposição à materialidade da vida da maior 
parte da população brasileira, principalmente por não considerar as relações 
de poder estabelecidas pela propriedade privada e acúmulo de riqueza.

A luta por uma sociedade mais justa e solidária passa por um 
reconhecimento de que saberes e práticas interculturais atravessam a 
educação, em destaque aqui o Ensino de Ciências, e que tanto a ciência 
quanto a educação devem ter um compromisso com a justiça social a partir de 
uma diversidade de relação.  Essa estética pela diversidade promove, a partir 
de encontros interculturais, o fortalecimento do que somos enquanto povos 
afropindorâmicos, aproximando história e práticas territoriais comunitárias. 
Glissant (2005) propõe enfrentar esse processo de padronização globalizadora 
imposto pelo colonialismo ocidental por uma estética que possibilita a 
diversidade das relações. 

O autor defende uma estética da relação que fortaleça um processo 
próprio aos povos latinoamericanos, autêntico à sua história, comunidades e 
territórios, destacando a identidade de minorias e de nações emergentes pela 
valorização de suas culturas. Assim, as culturas não seriam, mas estariam 
dentro dos processos, culminando com a transformação de todas. Glissant 
propõe que pelo exercício de se metamorfosear, de se abrir ao outro, por meio 
de pensamentos em constante construção e sem previsibilidade, conquistar-
se-á a equidade entre pessoas e povos, superando discursos discriminatórios 
que promovem estruturas excludentes.

Munsberg e Ferreira da Silva (2005) destacam que “a 
interculturalidade propicia a convivência de sujeitos e de sociedades 
plurais, de culturas múltiplas”. E tratam o campo da educação, quando 
intercultural, como um “desafio a um outro mundo possível”. 
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CONSIDERAÇÕES

As obras e vida da professora Guaracira Gouvêa de Sousa 
mobilizam a pauta do Ensino de Ciências para a promoção de uma sociedade 
que pensa sua educação para a justiça social, questionando as estruturas de 
poder e de políticas que promovem genocídios e epistemicídios. Como seu 
companheiro gostava de dizer: foi uma mulher guerreira, à frente de seu 
tempo.
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Sobre o Encontro: necropolítica, interculturalidade 
e decolonialidade, diálogos com o Ensino de 

Ciências

Marcelo Borges Rocha1

Diante da multiciplicidade de usos do termo cultura, nos mais 
variados contextos, decidi seguir uma linha de raciocínio onde a cultura é 
caracterizada como importante fator para o desenvolvimento humano.

Assim, ela assume um papel fundamental para o desenvolvimento 
social dos indivíduos, visto que as atividades culturais podem, por exemplo, 
ser realizadas com objetivos socioeducativos, estimulando o pensamento 
crítico, a tomada de decisões, despertando o interesse de alunos e professores 
por discussões sociocientíficas e, ainda, contribuir para o enfretamento de 
problemas socioambientais. 

Percebo que essa visão de cultura se aproxima com os campos social e 
educacional, sendo por isso, adotada em minha fala onde se pretende discutir 
possíveis aproximações entre cultura e o Ensino de Ciências. Destaco que 
essa articulação torna-se importante já que um dos papéis centrais da cultura, 
em nossa sociedade, deve ser o de exigir uma atuação efetiva do poder 
público nas mais diversas questões sociais. 

Situado o termo cultura, é importante fazer o mesmo com letramento 
científico, tema muito abordado no Ensino de Ciências. Aqui, letramento 
científico é percebido como as condições de quem não apenas faz a leitura 
e escrita de palavras, mas exerce as práticas sociais que envolvem essas 
habilidades. Dessa forma, os termos alfabetização científica e letramento 
científico não são entendidos como opostos, mas sim, complementares. Parece 
ser simples delimitar o termo letramento científico, mas não o é. No Brasil, 
essa discussão tem sido feita desde o final da década de 80 e tem dividido 
opiniões. Autores como Lucia Sasseron, Áttico Chassot, Ana Maria Pessoa de 
Carvalho e Magda Soares têm problematizado o uso dos termos alfabetização 

1 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ, rochamar-
celo36@yahoo.com.br 
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científica e letramento científico ao longo dos anos.
Diante desta dificuldade de definir o conceito de letramento científico, 

não tenho a pretensão de fazê-lo nesta mesa de abertura, mas sim, situá-lo 
em sintonia com o conceito de cultura. Assim, percebe-se que com o passar 
dos anos, em especial no Brasil, o letramento científico tem sido visto como 
um fator importante para o desenvolvimento econômico e social. Nesse 
contexto, a escola acaba assumindo o papel de promotora para o letramento 
dos alunos.  Entretanto, estamos diante de uma tensão, já que se discute que 
na escola o aluno não está sendo preparado para a vida cotidiana, capaz de 
tomar decisões seja de cunho individual ou coletivo. 

Interessante questionar como a cultura escolar, permeada de ações 
socioeducativas que deveriam estimular o pensamento crítico e a tomada de 
decisões tem se configurado de acordo com os pressupostos do letramento 
científico? Destaca-se que tanto o letramento quanto a cultura pressupõem 
que a aquisição de conhecimento científico deve ir além para a aquisição da 
escrita e leitura sobre Ciência. Deve ser um processo contínuo que oportunize 
os alunos condições de se posicionarem na sociedade. Tanto o letramento 
científico quanto o conceito de cultura focam nas práticas sociais de uso do 
conhecimento científico em termos práticos e cívicos, para o exercício da 
cidadania na vida dos indivíduos. É nesse sentido que, na mesa de abertura, 
destaco esses temas que são amplamente trabalhados, dialogados e vividos no 
Ensino de Ciências para que, de forma consciente, possamos trabalhar pautas 
tão ricas e fundamentais para a compreensão do mundo como a necropolítica, 
a interculturalidade e a diversidade.



Ensino de Ciências e Educação: memórias 
investigativas em Guaracira

 
Patricia Maneschy1

INTRODUÇÃO

O Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, 
no ano de 2020, ocorre em meio a memória da história de vida da professora 
Guaracira Gouvêa de Sousa.

Demarcar e homenagear, mais do que destacar ou comentar é  
rememorar as quantas vezes precisamos contar a história de empenho e 
vivência de uma trajetória que representa investigação e produção científica, 
mais do que isso, do que se pode ler sobre produção científica e acadêmica da 
inspiradora da professora Guaracira. 

É possível sentir em seus textos o ardor profissional e a forma com que se 
posicionou politicamente e se esmerou na luta pelo ensino para todas e todos. 
Nessa Mesa de Abertura do VI ENECiências, cujo tema é “Necropolítica, 
interculturalidade e decolonialidade”, não somente nos provoca a destacar 
e homenagear a Profa. Guaracira Gouvêa, como nos emociona à condução 
de demarcar e traçar os caminhos do exemplo que nos deixou de legado 
profissional, afetivo e denunciador das adversidades para com as minorias, o 
comprometimento com as questões mais profundas da relação conhecimento 
e vivência sociopolítica que a realidade do nosso país demanda no lugar do 
pensar e atuar sobre o conhecimento e sua intrínseca relação sociocultural.
Brindemos a história de pertença de luta por justiça e educação de qualidade 
no ENECiências. 

Conheci a Profa. Guaracira e sua trajetória acadêmica em 2011 quando 
iniciei os estudos sobre Educação Museal. A vi provocar e convocar a 
comunidade acadêmico científica à experienciar os desafios de formar,  por 
meio da ciência-humanizada e politicamente situada, o Ensino de Ciências. 
Essa foi uma entre tantas investidas para apoiar as iniciativas em diversas 

1 IFRJ – patrica.costa@ifrj.edu.br 



29

Parte I: Redes de Necropolítica, Decolonialidade e Ensino de Ciências   

frentes em que o conhecimento e o ato de ampliar a sabedoria nos conjuntos 
de inter-relações sócio cientificas foram registradas nos passos da sua 
trajetória acadêmica. Nesta trajetória, saberes e fazeres permeiaram os meus 
estudos e as instigações me tornaram a primeira coordenadora da primeira 
pós-graduação Latu Sensu em Educação Museal do Instituto de Educação do 
Rio de Janeiro (ISERJ). 

No período de 2002-2013, Guaracira participou da Diretoria da 
ABRAPEC, demonstrou que o conhecimento rompe barreiras nas áreas das 
ciências ao estabelecer a interação com outras representações na sociedade 
acadêmica, como a Associação Nacional de pesquisa em Educação de âmbito 
nacional - ANPED. Sua contribuição nesta Associação foi a criação do Grupo 
de Trabalho “Comunicação em Educação”, e nos dias atuais os relatos distintos 
dos participantes na área em questão, retomam as representações da Inter 
penetrabilidade das áreas do conhecimento em suas capacidades dialógicas e 
formativas, nas quais contextos diversos são criados e proponentes de visões e 
estudos sobre objetos de pesquisa nos quais seres humanos se compatibilizam 
e aprofundam relações entre si e com a ciência. 

Podemos ressaltar que sua disposição para a criação dessas redes 
interdisciplinares demonstra sua preocupação em difundir e disseminar a 
ciência em todos os âmbitos em que pessoas são diretamente envolvidas e 
chamadas a compartilhar seus projetos. 

 A  provocação acadêmico-científica que a presença da Profa. Guaracira 
nos traz hoje no ENECiências, nos marca com os momentos das suas ações à 
nos provocar o devir em projetos em que a sociedade sempre será o caminho 
que envolve a pessoas, seus projetos de vida e a vida da Ciência. Envolve mais 
que somente caminhar com inúmeros projetos, nos cativa, nos envolve, nos 
comunica o compromisso frente a todos os contextos que hoje vivenciamos, 
de negação e desequilibração dos projetos educacionais que já conquistamos 
e que se faz necessário reviver a cada dia, histórias e trajetórias.

Assim, é preciso marcar o simbolismo que representa a produção 
científica da ciência distribuída na trajetória acadêmica da Professora 
Guaracira, que de uma forma dedicada e simples de envolver estes universos 
– “Pessoas – Ciência” registra historicamente a sinergia compartilhada à todos 
nós que pudemos conviver e aprender com seu percurso. 
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O VI ENECiências teve o simbolismo sim, de nos envolver  nos 
conhecimentos apresentados que provocaram na dimensão dos passos 
poéticos apresentados no modus da ciência vivenciada por Guaracira, o 
fortalecimento de laços e a coragem de preservarmos nos ensinamentos. 

Registro a imensa felicidade de rever colegas de profissão que em 
parceria, nesse momento extremo de relevância histórica, apresentam 
uma docência dedicada às causas da vida educacional, à ciência, ao ensino 
e à aprendizagem, num encontro com o mundo dos pertencimentos aos 
que caminham desafiando a capacidade do ser humano de empenhar o 
reconhecimento dos seus feitos culturais, sociais, políticos que agregam o 
valor à pertença neste mundo.  

Reconhecemos o cuidado profissional e a interação que foi efetivada 
em todo o processo organizativo pela coomissão organizadora, desde as 
inscrições à divulgação e a construção da Plataforma para o evento. 

E ao final, agradecemos aos professores parceiros na organização e os 
colaboradores, pelos empenhos profissionais no uso de suas expertises que 
nos proporcionaram conhecer inúmeras pesquisas e isso é a riqueza do nosso 
caminhar aqui nesta terra. Pois, por meio do conhecimento nos tornamos 
impulsionadores do saber. Somos escritores da nossa história.
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Produção de Políticas Educacionais: um olhar a 
partir da Sociologia das Políticas Públicas

Edgar Miranda da Silva1

INTRODUÇÃO

O presente texto foi elaborado a partir de uma oficina apresentada 
no VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente – 
Guaracira Gouvêa, que buscava ressaltar as contribuições da Sociologia das 
Políticas para o campo da Políticas Públicas no país, especificamente, para 
o estudo das Políticas Educacionais. As reflexões de ambas as produções se 
fundamentaram nos resultados da minha pesquisa de tese2 e de discussões 
oriundas de palestras realizadas para divulgação de seus dados.

O trabalho assume o período de democratização do país como ponto 
de inflexão para o campo de estudos sobre Políticas Públicas no Brasil, 
pois, mediante a promulgação da Constituição de 1988 e a crescente 
institucionalização das políticas sociais, foram geradas demandas de regulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas e programas de operacionalização 
dos direitos sociais, dando centralidade à área. 

Devido a carência de referenciais teórico-analíticos, adotaram-
se perspectivas de análise procedentes da Sociologia e da Ciência Política 
(AZEVEDO, 2004), as quais mantinham uma visão verticalizada das políticas 
públicas como processos hierarquizados, que não consideravam a capacidade 
de agência dos sujeitos. Essas abordagens apresentaram limitações quanto 

1 Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Colégio Pedro II-CPII. Docente das 
Licenciaturas Integradas em Humanidades e do Departamento dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/CPII. Coordena o Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação e 
Sociedade – GEPES e o Núcleo Interdisciplinar Ciência, Ambiente, Sociedade e Educação – 
NICASE. e-mail: edgar.silva.1@cp2.edu.br
2 MIRANDA, E. Educação científica e Cultura Política democrática: Um estudo sobre o 
processo de recontextualização de elementos de formação política na prática do Ensino de 
Ciências nas séries iniciais. 295 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Saúde) – 
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2019.
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à compreensão dos modelos de implementação e de construção de políticas 
que incluíam a participação social em sua dinâmica, não conseguindo abarcar 
sua complexidade, que envolve “critérios contraditórios, acomodação de 
interesses conflitantes, múltiplos atores, processos decisórios longos e 
tortuosos etc.” (PIRES, 2016, p. 191). Dessa forma, estabeleceu-se uma lacuna 
no entendimento das relações de agência e dos microespaços de atuação dos 
sujeitos.

Entrementes, a Sociologia das Políticas ganha adesão propondo novos 
campos de pesquisa, novos olhares para o objeto de investigação e ferramentas 
analíticas que expandem e adensam, sobretudo, as análises qualitativas na 
área. Destaca-se, entre as contribuições, a proposta teórico-analítica do 
sociólogo Stephen Ball e colaboradores sobre as dinâmicas de produção das 
políticas públicas que, em função de seu grande potencial heurístico, permite 
compreender sua trajetória pelos contextos em que elas circulam e atuam. Essa 
asserção é sustentada por dados oriundos de pesquisas recentes fundamentadas 
nesse referencial (MIRANDA, 2019; MIRANDA; VILANOVA, 2020; 
PAVEZI; MAINARDES, 2018; AVELAR; BALL, 2017; AVELAR; NIKITA; 
BALL, 2018; ARAÚJO; LOPES, 2021) e de investigações que desvelam 
a organização de redes empresariais, que buscam transpor os interesses do 
mercado nas políticas educacionais (COLEMARX, 2020; FREITAS, 2018; 
GREPPE, 2018). 

Para organizar a exposição das ideias do texto, apresentamos, 
inicialmente, as principais correntes teóricas incorporadas pelos estudos 
de políticas públicas. Em seguida, discutimos as contribuições da proposta 
de Stephen Ball sobre a produção de políticas públicas. Por conseguinte, 
destacamos as categorias e os dados que vêm auxiliando na compreensão da 
complexidade da produção de políticas, com destaque para os sofisticados 
mecanismos de influência que direcionam e significam as políticas, segundo os 
interesses de grupos empresariais. Por fim, realizamos algumas considerações, 
apontando possíveis pautas de pesquisa.

MACROTENDÊNCIAS DA PESQUISA EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS

A definição de políticas públicas não é unívoca, compreende diversas 



33

Parte I: Redes de Necropolítica, Decolonialidade e Ensino de Ciências   

conceituações, que são orientadas por noções específicas de Estado, as quais 
informam a escolha dos objetos e as ferramentas de análise. 

Entretanto, percebe-se a recorrência da ideia de política pública 
como ação governamental planejada, visando efetivar o interesse público 
(CICONELLO, 2016). Essa perspectiva se desenvolve mediante uma 
concepção hierarquizada das políticas públicas, como tradução da ação 
estatal (ibidem). Nesse pensamento, são identificadas macrotendências de 
políticas públicas com matrizes filosófico-políticas próprias (AZEVEDO, 
2004), a saber: abordagem Neoliberal, Teoria Liberal Moderna de Cidadania 
e abordagem Marxista. 

(i) Abordagem Neoliberal – é fundamentada nos postulados político-
econômicos do Neoliberalismo, que, segundo Harvey (2005, p. 6), consiste 
em, 

[…] uma teoria de práticas político-econômicas que 
afirma que a melhor maneira de promover o bem-
estar do ser humano consiste em não restringir o livre 
desenvolvimento das capacidades e das liberdades 
empresariais do indivíduo dentro de um marco 
institucional caracterizado pelo direito de propriedade 
privada forte, livre mercado e liberdade de comércio 
(Tradução nossa).

Conserva-se, dessa forma, a imagem do Estado como instituição de 
essência neutra na sociedade, que preserva a liberdade de empreendimento e 
a individualidade, sendo o mercado, por meio da “mão invisível”, regulador 
político-econômico. Desse modo, qualquer forma de intervenção estatal é 
considerada perniciosa por estimular, assim, "a indolência e a permissividade 
social” (AZEVEDO, 2004, p. 13). As políticas públicas, especialmente as 
sociais, são tratadas como mecanismos de promoção da “acomodação” e 
da “dependência” dos sujeitos (ibidem), sendo sua extinção defendida com 
bastante avidez.

Todavia, a educação enquanto política pública é vista e medida de outra 
forma, sendo considerada por Friedman (1984 apud AZEVEDO, 2004) como 
uma ação importante na redução das desigualdades sociais. Contudo, defende-
se a entrega da administração do sistema educacional ao mercado (FREITAS, 
2018), de forma a “estimular a competição” e a manter “o padrão de qualidade 
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na oferta de serviços”, dando às famílias a oportunidade de exercitar o “direito 
de livre escolha” (ibidem, p. 15). 

A construção e a análise de políticas públicas, nessa tendência, se 
revestem de raciocínio economicista de orientação funcional e positivista 
(GUSSI, 2019), buscando medir a eficiência de indicadores utilitaristas e 
pragmáticos de custo-benefício, focando assim na performance dos resultados 
em termos de impacto da política. 

(ii) Teoria Liberal Moderna de Cidadania – se fundamenta nos 
princípios do Liberalismo, mas sob a vertente que defende que “o bem-estar 
e a igualdade se constituem como pré-requisitos indispensáveis ao exercício 
pleno da individualidade e da liberdade” (AZEVEDO, 2004, p. 19). Nessa 
premissa, o Estado atua de forma positiva, intervindo nas condições sociais 
e econômicas, provendo, universalmente, proteção social aos cidadãos e lhes 
garantindo participação no bem-comum, enquanto direito social. 

Embora reconhecendo a impossibilidade de marcos precisos de 
diferenciação, Azevedo (2004) destaca, a partir de singularidades, duas 
abordagens dessa perspectiva, a saber: Pluralista e Social-Democrata. a) A 
abordagem Pluralista preocupa-se, centralmente, em “captar o modo como 
as reivindicações e demandas originadas na estrutura social são processadas 
pelo sistema político; ou melhor, perceber de que maneira os bens públicos 
surgem em articulação com as pressões sociais (AZEVEDO, 2004, p. 24). 
Essa abordagem considera a multiplicidade de reivindicações da população e 
postula a participação política representativa, mais especificamente, o elitismo 
político como meio dos sujeitos conseguirem incluir na ação governamental 
suas demandas. Dessa forma, seu foco analítico está centrado nos “processos 
que convertem as demandas em políticas públicas (AZEVEDO, 2004, p. 26). 
b) Já a abordagem Social-Democrata compartilha/defende a ideia do Estado 
de Bem-Estar (Welfar State) como meio de estabelecer justiça e igualdade 
de condições básicas a todos, concedendo como direitos “tipos mínimos de 
renda, alimentação, saúde, habitação, educação”, entre outros (WILENSKY 
apud REGONINI, 1993, p. 416). Nessa abordagem, os “estudos buscam 
apreender os seus limites e possibilidades pela análise de suas condições de 
permanência e ajustamento” (AZEVEDO, 2004, p. 29). 

(iii) Abordagem Marxista – na perspectiva marxista, a ação do Estado 
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está relacionada estreitamente à valorização e reprodução da estrutura 
capitalista, seja devido sua origem, que remonta aos conflitos entre as classes 
sociais, ou ao seu aspecto funcional, figurada nas atribuições dadas ao Estado 
pelo capital de presidir, resolver ou mediar os conflitos e contradições gerados 
pelos diversos setores do capital. Gozzi (1993, p. 404), citando Alvater 
(1979), destaca pelo menos quatro funções desempenhadas pelo Estado 
contemporâneo em valorização da estrutura capitalista, a saber:

a) criação das condições materiais genéricas da produção 
(infraestrutura); determinação e salvaguarda do sistema 
geral das leis que compreendem as relações dos sujeitos 
jurídicos na sociedade capitalista; c) regulamentação 
dos conflitos entre trabalho assalariado e capital; d) 
segurança e expansão do capital nacional total no 
mercado capitalista mundial.

Nessa compreensão, entende-se que uma das formas de monopolização 
da ação do Estado pelos interesses do mercado se dá mediante o domínio das 
políticas públicas, as quais são analisadas tentando-se esclarecer os mecanismos 
e condições gerais de (re)produção da ordem capitalista (AZEVEDO, 2004). 

Os estudos voltaram-se para a apreensão das contradições 
entre a dominação/integração do sistema econômico 
– o papel do Estado em face dos requerimentos da 
acumulação – e a dominação/integração social – o papel 
do Estado diante dos interesses do trabalho e da garantia 
da legitimidade da ordem social (ibidem, p. 41). 

Seria o desvelamento dos dispositivos e mecanismo que garantem 
o interesse capitalista e o apagamento de alternativas e interesses fora do 
sistema, nas políticas públicas, que permitiria revelar o serviço do Estado à 
dominação de classe (ibidem). 

Entretanto, essas propostas, mesmo as de atitude crítica, se baseiam em 
uma noção estruturada a partir do Estado como centro irradiador, em que as 
políticas públicas são a materialização das ações dele (PIRES, 2016). Sendo 
assim, são colocados em evidência os limites da análise dessas perspectivas 
baseadas exclusivamente na ação do Estado (MACEDO, 2009, p. 89), pela 
dificuldade em perceber, por exemplo, a) os efeitos não previstos na atuação 
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das políticas públicas; b) as interações não hierárquicas; c) e as cadeias 
discursivas. É nessa lacuna, criada pela necessidade de compreensão das 
dimensões funcionais e relacionais da política pública, que as propostas 
epistêmico-metodológicas da sociologia das políticas ganham espaço no 
campo da pesquisa. 

CONTEXTOS DE PRODUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
PERSPECTIVA TEÓRICO-ANALÍTICA DE STEPHEN BALL

Contrapondo-se à noção de políticas públicas como a “tradução 
automática, mecânica e linear de decisões anteriormente tomadas” (PIRES, 
2016, p. 191), as novas perspectivas analíticas introduzem uma perspectiva 
construtivista (GUSSI, 2019). Nelas concebe-se a construção e implementação 
das políticas como momentos contínuos de recriação e mudança, envolvendo 
barganhas, negociações, alterações, (re)criações e ressignificações (PIRES, 
2016) mediante a capacidade de agência dos atores sociais nos processos 
políticos. Para isso, foi importante a incorporação do “contexto” como fator/
elemento de análise das políticas, criando-se uma perspectiva relacional e 
processual entre textos, atores e contextos.

Na esteira desse movimento, frisamos a proposta teórico-analítica de 
Stephen Ball3 e colaboradores, por oferecerem “recursos intelectuais que 
permitem compreender como as políticas são produzidas” (MAINARDES; 
MARCONDES, 2009, p. 303). Suas proposições assumem uma orientação 
Pós-crítica e Pós-estruturalista, recorrendo à uma base teórica pluralista 
que engloba obras de Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Basil Bernstein, 
entre outros, para discussão de categorias como poder, contexto, trajetórias, 
recontextualização, justiça social etc. 

Em sua concepção, Ball (1994; 1998; 2011) destaca a produção das 
políticas públicas como um processo contínuo, com a (re)construção da 
política em diferentes contextos inter-relacionados e não estanques, a saber: 
contexto de influência, contexto do texto e contexto da prática. 

(i) O contexto de influência consistiria no âmbito onde as políticas 

3 Stephen Ball é professor de Sociologia da Educação, titular da cátedra Karl Mannheim do 
Instituto de Educação da Universidade de Londres.
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começam a ganhar vida, com a atuação dos diversos grupos em disputa pela 
construção e definição dos sentidos e objetivos da política. A análise nesse 
contexto volta-se à apreensão das influências globais/local-internacionais/
nacionais na formulação das políticas (BALL, 2014), as quais se dão a partir de 
redes discursivas que introduzem, recontextualizam e/ou traduzem ideias de 
políticas. Estas “são contadas e recontadas em microespaços de políticas”, em 
“eventos de falas e de trocas onde a confiança é construída, e os compromissos 
e os negócios são feitos” (BALL, 2014, p. 120). 

Já (ii) o contexto do texto figura-se nos textos políticos, ou seja, na 
materialização através da linguagem escrita do interesse do público mais 
geral. Segundo Mainardes (2006), os textos políticos são caracteristicamente 
coerentes e claros em seus aspectos internos, mas podem ser contraditórios, 
principalmente, pelo uso de termos de modo diverso. 

Quanto ao (iii) contexto da prática, este representa a atuação (enactment) 
da política na prática. Contudo, Ball, Maguire e Braun (2012) rejeitam a ideia 
de que as políticas são simplesmente “implementadas” dentro do contexto 
da prática. De acordo com os autores, nesse contexto as políticas estão 
sujeitas à interpretação e recriações conforme a história, as experiências, os 
valores, os propósitos e os interesses dos sujeitos. Essa perspectiva considera 
os professores e demais profissionais como atores ativos no processo de 
interpretação e de criação de políticas através da ressignificação e atuação nas 
políticas educacionais, ou seja, são objetos e produtores de política (BALL; 
MAGUIRE; BRAUN, 2012). 

Dessa forma, é possível empreender uma análise de cunho processual e 
relacional da política em que podem ser compreendidas sua trajetória, história, 
disputas (forças políticas e atores envolvidos) e a tomada de decisão. Para 
isso, é preciso que o analista considere fatores/elementos como a interação e 
a interconexão dos diversos atores, os textos, conversas, tecnologia e objetos 
(artefatos) que constituem a política; as negociações e traduções ao longo do 
tempo e do espaço que vão sendo sempre revisados; e os sentidos construídos 
em torno da política (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2012).

As categorias propostas constituem um modelo investigativo de 
grande potencial heurístico (LOPES, 2016), no qual frisamos os instrumentos 
analíticos do contexto de influência como contribuição da proposta de Stephen 
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Ball para a compreensão do processo de formulação e atuação das políticas 
públicas.

CONTEXTO DE INFLUÊNCIA E AS REDES DE INFLUÊNCIA 
POLÍTICA  

Para compreensão dos mecanismos e formas de influência de grupos 
e atores sociais nas políticas públicas, Ball (2014) parte de uma análise 
descentrada do Estado e da verticalidade do processo de operacionalização. 
Isto porque entende que no processo de reforma do Estado, com a passagem 
da perspectiva Keynesiana de bem-estar para o modelo de trabalho 
Schumpeteriano, ele passa de provedor dos bens sociais à atuação dupla de 
criação de condições nas quais o mercado pode florescer e se expandir. No 
caso, a ideia de Estado mínimo não significa Estado fraco, pois este atua 
energicamente para a criação de novos espaços de mercado, em setores sociais 
não explorados pelo capital como educação, saúde, ambiente etc. (HARVEY, 
2005). 

Para que isso ocorra é necessária a colonização do Estado pelo mercado, 
cujo processo é dado por diversificados tipos de privatização que concedem 
setores do serviço social à exploração da iniciativa privada, ou reformam 
as relações e as dinâmicas micro e macro de organização do setor público 
(FREITAS, 2018). Nesse caso, é introduzida a mentalidade administrativa 
empresarial, criando espaço de produção de lucro a partir de assessorias, 
consultorias, auditorias ou mesmo programas completos de gerenciamento 
(ibidem). Esse processo busca a “desnacionalização” do Estado e tenta 
implantar o “Novo Gerencialismo político” ou “metagovernança” com 
empréstimo, venda e recomendações em políticas públicas (BALL, 2014).

A frente desse empreendimento encontram-se “Redes Transnacionais de 
Influência (TANs)” que se constituem como “redes e comunidades políticas” 
formadas por governos nacionais, agências multilaterais (Banco Mundial, 
OCDE, UNESCO etc.), ONGS, corporações transnacionais, think tanks, entre 
outras; e acentuam os contextos de produção e as próprias políticas públicas 
como arenas de disputa, onde discursos e ideias relacionados a ideologias 
desses grupos tentam imprimir, construir e legitimar sentidos nos objetos que 
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tratam as políticas públicas (BALL, 1998; 2014). 
Isso torna a compreensão das políticas públicas como “[…] o resultado 

de uma combinação de forças políticas, estruturas sociais, tradições culturais 
e processos econômicos enredados em uma matriz de intersecção multi-nível, 
multi-escala […]” (VERGER; NOVELLI; ALTINYELKEN, 2018, p. 7, 
tradução nossa).

Para compreender essa complexidade, Ball (2014) propõe o uso da 
Análise de Rede como um dispositivo teórico-analítico potencial para a 
apreensão dos processos de influência realizados por esse “tecido conectivo” 
que liga e dá organicidade às comunidades políticas da atualidade (BALL, 
2014). Em associação à “Etnografia de rede” (BALL; JUNEMAN, 2012; 
BALL, 2014; AVELLAR; NIKITA; BALL, 2018), descrita como uma imersão 
na rede, utilizam-se ferramentas da etnografia de campo como observação, 
entrevistas e análise de textos, que possibilitam constituir “topografias das 
redes de políticas” (BALL, 2014). Com isso, podem ser mapeadas as relações 
entre os atores sociais, políticos e econômicos e as ideias que compartilham 
e os mobilizam (VERGER; STEINER-KHAMSI; LUBIENSKIC, 2017). 
Destacamos, como exemplo, as extensões da Atlas Network no Brasil e as 
teias que, por sua vez, são tecidas pelas instituições pertencentes a ela.

Redes de influência das políticas públicas educacionais: 
organização, conectividade e permeabilidade política

A Atlas Economic Research Foundation foi lançada em 1981 pelo 
britânico Antony Fisher (criador de galinhas) e tem sede atualmente na 
Virgínia (EUA). Constitui-se como think tank que busca, de forma geral, 
organizar uma rede global de defesa da liberdade individual. Nesse sentido, a 
Atlas Network destaca um tecido social que contabiliza 447 organizações de 
livre mercado em mais de 95 países, com as quais mantém um fluxo constante 
de ideias e recursos financeiros para promover a causa da liberdade. 

Na América Latina são relacionadas 99 entidades. Já no Brasil, listam-
se 16 instituições, a saber: Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte/São 
Paulo); Instituto Atlantos (Porto Alegre); Instituto de Estudos Empresariais 
(Porto Alegre); Instituto de Formação de Líderes (Belo Horizonte); Instituto 
de Formação de Líderes – SP (São Paulo); Instituto de Formação de Líderes 
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(Santa Catarina); Instituto Liberal (Rio de Janeiro); Instituto Liberal de São 
Paulo (São Paulo); Instituto Liberdade (Porto Alegre); Instituto Ludwig von 
Mises Brasil (São Paulo); Instituto Millenium (Rio de Janeiro);  Líderes 
do Amanhã Institute (Vitória); Mackenzie Center for Economic Freedom 
(São Paulo); Students for Liberty Brasil (São Paulo); Livre (São Paulo) e 
Observatório do Empreendendor (Florianópolis).

A topografia das ramificações dessa rede no país (Figura 1) colocam em 
destaque, indiretamente, outras instituições e atores sociais que têm notável 
atuação política para influenciar as políticas públicas, como o Movimento 
Todos pela Educação e a Fundação Lemann (Movimento pela Base). 

Figura 1 - Sujeitos coletivos de influência em políticas educacionais no Brasil

Fonte: Miranda e Vilanova (2020)

Sociogramas como esse permitem as pesquisas entenderem o nível de 
influência e capilarização da rede, tomando-se em consideração a diversidade 



41

Parte I: Redes de Necropolítica, Decolonialidade e Ensino de Ciências   

de atores sociais privados e públicos associados. A Figura 1 representa, 
entretanto, apenas um recorte da complexa e densa teia que a rede representa. 
Quando adicionados os sujeitos individuais, as relações se avultam e 
diversificam-se, como demonstrado no mapeamento de Martins (2016) das 
relações do “Todos pela Educação” (TEP), que é um dos nós do aglomerado 
de conexões da rede Atlas.

Figura 2 – Atores coletivos e individuais do TEP

Fonte: Martins (2016)

Outros mapeamentos dessa rede podem ser encontrados em Araújo 
e Lopes (2021), que destacam a influência da Fundação Getúlio Vargas nas 
políticas curriculares; e em Avelar e Ball (2017) sobre os atores público-privados 
na elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Pode-se também 
ter uma noção da conectividade e permeabilidade dos interesses privados na 
educação pública por meio de outras formas de mapeamento como o proposto 
pelo Grupo de Estudo e Pesquisas em Políticas Educacionais da Unicamp 
(2018)4.

4 Disponível em: < https://www.greppe.fe.unicamp.br/pt-br/mapeamento_da_insercao_do_se-
tor_privado_nas_redes_estaduais_de_educacao>.
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Em todos eles destaque-se a associação de organizações privadas com 
instituições públicas, realizadas principalmente por sujeito que consideramos 
como híbridos, por atuarem como representantes ou como chefias de setores 
públicos ao mesmo tempo que se mantêm filiados à rede. É o caso de Cláudia 
Costin que foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, mas era também 
associada do TEP e ligada ao “Movimento pela Base” promovido pela 
Fundação Lemann; de Maria Helena Guimarães de Castro que foi membro do 
Conselho Estadual de Educação – SP e esteve a frente do Inep e da Secretária-
executiva do MEC ao mesmo tempo que era ligada ao TEP e ao Movimento 
pela Base; e do atual Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que é associado do 
Instituto Milenium. 

A atuação desses sujeitos, e de muitos outros, faz com que os limites 
entre Estado e mercado sejam opacificados/borrados, amalgamando interesses 
privados nas orientações que deveriam ser públicas. Esse seria um novo 
mecanismo de intervenção do mercado no Estado, definido por Ball (2014) 
como Heterarquia, que consiste em uma relação público-privada, constituída 
de redes com links horizontais e verticais representadas por conexões pessoais 
e profissionais entre diferentes instituições e setores, e que fazem circular os 
discursos, interesses e objetivos do mercado (AVELAR; BALL, 2017). 

Homogeneização dos discursos nas políticas públicas
 

A estratégia de formação de agentes políticos permite aos setores 
empresariais tentarem tornar homogêneo o discurso nas políticas educacionais, 
colocando seus objetos sob um direcionamento e gerenciamento neoliberal. 
Nesse sentido, a Fundação Lemann apresenta-se como um empreendedor 
“formidável” de políticas, conseguindo influenciar políticas educacionais 
como ocorreu com a BNCC e a recente reforma do Ensino Médio5. No contexto 
de influência dessas políticas, a instituição promoveu diversos eventos de 
debate/avaliação/divulgação da BNCC, que contaram com atores privados e 

5 A reforma do Ensino Médio contou com a participação de Denis Mizne, diretor-executivo 
da Fundação Lemann, convidado a integrar as audiências públicas da Comissão Mista da 
Medida Provisória nº 746 de 2016. Nessas discussões, a Fundação Lemann contou ainda 
com o apoio de representantes de outras instituições parceiras, como o Instituto Unibanco, a 
Fundação Itaú, o Instituto Inspirare, o Todos pela Educação, o Instituto Natura e o Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE).
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públicos, como o Consed e a Undime; e conseguiu articular a participação 
de outras instituições congêneres nos fóruns consultivos e deliberativos de 
tomada de decisão. 

Além disso, por meio de programas de formação de líderes6, a Fundação 
Lemann tem conseguido introduzir atores políticos estratégicos nos espaços 
legislativos que, segundo Jorge Lemann, podem levar os princípios da fundação 
“pelo país, pelo governo; meritocracia, pragmatismo […] (LEMANN, 2016)7. 

Nesse empreendimento, são identificados políticos como Tabata 
Amaral (Deputada Federal, antes PDT, atualmente PSB), Felipe Rigoni 
(Deputado Federal – PSB), Daniel José Oliveira (Deputado Estadual - Partido 
Novo), entre outros, que passaram por programas de formação política da 
Fundação Lemann como o “Lemann Fellowship” e a “Fundação Formar”. 
Nesse movimento, são constituídas verdadeiras fábricas de novos políticos8 
com crescimento exponencial, à exemplo do RenovaBR9 fundado por Eduardo 
Mufarej para preparação de candidatos à cargos políticos. 

Desse modo, o discurso e ações neoliberais se fazem presente em um 
amplo espectro político partidário, tentando imprimir nas políticas educacionais 
ideias como performatividade, meritocracia e a privatização/terceirização da 
educação a partir do sistema vouchers e escolas charter (FREITAS, 2018). 

Além disso, vários programas de consultoria privada vêm sendo testados 
no Brasil, a exemplo da cidade de Sobral no Ceará que reorientou sua política 
educacional sob a assessoria da Fundação Lemann10. Por meio do “Formar”, 
a instituição oferece atendimento “customizado intervindo em políticas 
educacionais, formação em serviço e conectividade e inovação. Esse programa 
mantém parceria com 22 redes públicas de educação. 

Com a pandemia, programas desse tipo têm tido adesão em muitas 
redes como a recém afiliada Natividade11, no Rio de Janeiro. A pandemia, 

6 São exemplos o “Programa de Apoio ao desenvolvimento de lideranças Públicas” e o 
“Lemann Fellowship”.
7  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=RxHk7T6nMI0>.
8 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/07/politica/1562500503_401572.html
9 Definem-se como “uma escola de educação política que prepara pessoas comuns de diferentes 
origens e ideologias para renovar a democracia brasileira”. Ressaltam terem conseguido eleger 
17 candidatos nas eleições de 2020 para diferentes cargos públicos.
10 https://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/prefeitura-de-sobral-lanca-novo-curricu-
lo-de-ciencias-nesta-quinta-feira-03-12  e https://www.youtube.com/watch?v=dhuJ_j_Nq2w 
11 https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/como-natividade-cidade-do-interior-do-rio-deu-
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como destacou Jorge Lemann12, tornou-se uma oportunidade de expansão 
dos negócios, expresso no lançamento da Rede Escola Digital, que envolve 
organizações como o Instituto Natura, a Fundação Lemann, a Fundação 
Telefônica Vivo, o Instituto Inspirare e a Fundação Vanzolini (COLEMARX, 
2020); e oferece todo um programa de aulas remotas às redes educacionais, 
estando presente em 16 estados brasileiros. 

Todavia, apesar dos propalados resultados13, das soluções “mágicas” da 
rede para educação, que incluem a alfabetização na língua materna14, sobram 
denúncias de fraudes do processo avaliativo, seletividade de disciplinas 
e distorções pedagógicas para atender a lógica de performatividade e 
meritocracia que orientam esses programas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A compreensão da produção das políticas públicas proposta 
pela sociologia das políticas, como dito e exemplificado pelos dados 
apresentados, demonstra seu potencial heurístico em apreender a forma 
de organização e atuação dos sujeitos na produção de políticas, colocando 
em evidência sua rede relacional e seu funcionamento que torna 
complexa a ideia de Estado, principalmente, pela tentativa de apagamento 
das fronteiras entre público e privado.  Pelo exposto, cabe apontar 
como pauta de pesquisa para o campo, a análise do alcance das redes 
em opacificar as diretivas e pautas progressistas e as formas de atuação dos 
movimentos sociais que podem ajudar a destituir esse processo. 

Além disso, seriam necessárias ferramentas analíticas que permitissem 
acessar e mensurar a intensidade das trocas sociais, das negociações e 
compromissos das redes com o setor público, visto que essa nova forma 

-maior-salto-do-pais-no-ideb-24662033
12 “toda crise é cheia de oportunidades” e que, “francamente, é disso que eu mais gosto” Jorge 
Lemann (16/04/2020 – O Globo). Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/jorge-
paulo-lemann-que-eu-gosto-mais-que-toda-crise-cheia-de-oportunidades-24375730
13 https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/como-natividade-cidade-do-interior-do-rio-deu-
-maior-salto-do-pais-no-ideb-24662033; https://agora.folha.uol.com.br/editorial/2020/07/o-
-bom-exemplo-de-sobral.shtml; e https://gestaoescolar.org.br/conteudo/2191/o-que-e-que-a-
-alfabetizacao-de-sobral-tem.
14 https://oglobo.globo.com/premio-faz-diferenca/boas-acoes-na-pandemia/fundacoes-criam-
conteudo-audiovisual-gratis-para-escolas-publicas-durante-pandemia-24638235.
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de relação entre Estado e mercado, com linhas divisórias dissolvidas, tem 
representado prejuízo às arenas de decisão pública, sobretudo nos processos 
de construção de políticas educacionais, uma vez que os interesses são 
homogeneizados em torno das demandas do mercado e o processo de tomada 
de decisão é esvaziado pela falta de participação ampla e de transparência 
(PERONI; CAETANO; LIMA, 2017; MIRANDA, 2019).
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Debates a partir de temáticas políticas no Ensino 
de Ciências

Maylta Brandão dos Anjos1

Temas como a necropolítica, a interculturalidade e a decolonialidade, 
fazem com que estabeleçamos diálogos entre passado, presente e futuro. No 
VI ENECiências esses temas deram o tom do debate nas suas confluências 
com o Ensino de Ciências. Com data de realização para maio de 2020, fomos 
antes dessa data impactados pelo novo cenário causado pela pandemia do 
coronavírus (COVID-19), decretada em março pela OMS. Em decorrência do 
fato, o evento, que seria presencial, foi on-line.  Além disso, o ENECiências 
aconteceu quando as instituições de ensino são chamadas à defesa da sociedade 
democrática, em decorrência de um governo ultra conservador que põe em 
risco as universidades. E creio ser fundamental defender, sobretudo nesse 
momento,  o respeito às instituições, à ética igualitária do saber, à vida e à 
equidade. Os temas políticos sociais trouxeram para o encontro a importância 
das instituições de ensino como as Escolas, os Institutos Federais e as 
Universidades públicas estarem no campo da luta.

A pandemia persegue até os dias atuais, causando grande impacto com 
suas novas variantes. Até a presente data morreram quase 600 mil pessoas no 
Brasil. Foi nesse contexto pandêmico que o VI ENECiências proporcionou o 
diálogo interdisciplinar e acadêmico/científico, debatendo as pesquisas e as 
análises de professores pesquisadores que na sala de aula, nos laboratórios, 
nos campos de estudo, nos museus e espaços interativos de ciência e nas 
diversas atividades culturais expressaram a necessidade das epistemologias 
decoloniais, apresentando novas cosmologias acadêmicas. 

O evento reafirmou o compromisso em fortalecer o pensamento crítico, a 
pesquisa com engajamento social e o caminho da solidariedade, cooperação 
e unidade com as instituições de ensino criadoras, dinamizadoras e divulgadoras 
do saber. 

1 Professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. maylta.anjos@
unirio.br
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O diálogo e crítica são chaves para a compreensão das construções 
teóricas mobilizadoras de avanço científico, tecnológico e humano no mundo. 
Entretanto, apesar de todo o discurso crescente sobre a importância dos 
direitos humanos, a morte tem sido a investida dos governos supremacistas 
que tem, na cor da pele diferente da sua, a negação das diversidades existentes, 
a negação dos direitos igualitários a todos os seres humanos. 

O Estado, ao eleger quem vive e morre, provoca o morticínio no falso 
discurso de que “bandido bom é bandido morto”. A mortalidade de jovens 
pobres, periféricos, negros e favelados é o emblema dessa política que além 
de matar, defende a eugenia, a prática higienista, o pensamento segregador 
e a relação sectária difusora de ódio e mentira. Difusora de genocídios. Essa 
visão se deriva na exploração do trabalho; na depredação ao meio ambiente, 
na negação da vacina, na negação da forma esférica da Terra, o que culmina 
com a negação à ciência e à favor de uma economia de exploração. 

Paralisar o outro pelo medo parece ser a identidade mais forte daqueles 
que implantam governos nada solidários, humanos, lúcidos, libertários e 
científicos. O medo é o elemento básico sob o qual opera o silenciamento e 
o apagamento de cidadãos. Alguma semelhança não é “mera coincidência”. 
É propósito e identidade. Governos populistas e autoritários defendem 
pautas retrógradas, não acompanhando a evolução do tempo. Mostram sua 
incapacidade de acompanhar as mudanças sociais, culturais e políticas. São 
inábeis na competência de mediação. 

Tendo isso posto, é no momento da frágil proteção social diante das 
gravíssimas demandas que voltamos ao mapa da fome. No momento atual, 
se coloca no fosso o diálogo horizontal, a análise independente, a economia 
solidária e a defesa ambiental. Com o grande desarranjo contextual do país 
alçamos o título de “pária mundial”.

Na díade saúde e ambiente a luta por políticas de atendimento são 
cada vez mais demandadas, na busca de superar a fome, o desemprego, a 
insegurança, a falta de moradia, aos desprezos aos povos originários, aos 
LGBTQIA+, aos quilombolas, aos povos tradicionais, entre outros. Para além 
da subjetividade das crenças, o reconhecimento à existência de outra episteme 
é o grande desafio para o Ensino de Ciências. A argumentação freiriana da 
educação como prática da liberdade nos leva à construção compartilhada e 
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aberta ao novo conhecimento, aos princípios que nos encaminha a rever a 
violenta exploração dos povos originários, dos escravizados, e não menos, 
dos recursos ambientais. 

Atos genocidas possuem, como símbolos, os que servem e defendem 
a mentira e a força das  armas. Que tão alegórica semiótica! E não considero 
repetitivo falar: a crítica a esses pontos ao ser pautada nos Encontros que 
defendem a Ciência, a favor da vida, das relações humanas, do convívio 
democrático, igualitário agem na consciência humana que libertam propondo 
autonomia, emancipação e justiça. Encontros que pontuam a construção 
de estratégias no ensino-aprendizagem condizentes ao uso e as formas de 
manutenção da existência humana, da criação de oportunidades iguais, da 
expansão do ser e da arte dos docentes e discentes no campo da sua  formação 
e atuação são cada vez mais demandados, são crescentes, são resistentes a eles 
somos chamados no ofício de educar para a construção de um mundo em que 
a prática seja a da humanidade.

Construir espaços de interlocução com professores e pesquisadores 
latino-americanos, africanos, europeus, foi um ponto de conexão importante 
no VI ENECiências. Compusemos as mesas, minicursos, rodas de conversas 
e atividades culturais com a presença deles, que alargaram e ampliaram o 
debate acerca da questão mundial da saúde e do ambiente na perspectiva 
decolonial. Essa tessitura nos levou a pensar a complexidade da comunicação 
intercultural nas aprendizagens ocorridas em encontros acadêmicos que 
apresentam arcabouços epistemológicos construídos coletivamente. Walsh 
(2013, 2017), Mbembe (2018), Santos e Meneses (2010), Quijano (2005, 
2014), Fanon (1968), Acosta (2016) e Freire (2015), entre tantos outros/as nos 
fortaleceram no substrato teórico da resistência em tempos de necropolítica, 
genocídio, apatia, depressão, desenlaces, violências e epidemias.  

Tudo isso ativou o modo de olhar,  escutar e compreender o tempo 
atual. Ao acolher o amor na diversidade, o diferente na igualdade, se expõe 
em debates e críticas conscientes os atos de um governo que caminha na 
contramão desses valores e virtudes. Necessitamos viver e lutar pela práxis da 
educação ética e estética que se torna cada vez mais necessária como mote nos 
Encontros de área que repensam as estruturas sociais e incentivam pesquisas 
e instituições  democráticas no anseio de criar condições que trabalham as 
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dimensões  de ser, saber e existir (FREIRE, 2015; WALSH, 2013).
Desvelar os preconceitos de toda a ordem é mostrar, como nos 

evidenciou Foucault, o biopoder que opera na “subjetividade” e no enredo dos 
governos de uma lógica mantenedora das violentas desigualdades. A ideologia 
colonizadora validou o abuso, o assujeitamento dos sujeitos  sociais e da 
natureza e, por meio desse pensamento, avançou em dominação e opressão,                         
o que culmina hoje nos governos defensores da necropolítica, que tem como 
alvo as favelas, comunidades pobres, cracolândias, entre outros territórios em 
que a pobreza e miséria se façam presentes (MBEMBE, 2018).

Política essa de extermínio não mais velado, que despreza e desconhece 
o devido processo legal, os direitos sociais e humanos. Desconhecem 
solidariedade e empatia. Mbembe (2018), revela as injustiças sociais  àqueles 
que são alvos das balas “perdidas” saídas da bainha necropolítica do Estado. 
Romper com os mecanismos de opressão  como a morte, a homofobia e o 
racismo, nos cabe na condição de cidadãos de direitos que somos.

Muitos estudos sobre Ciência, Ensino, Educação são aportes para 
inclusão socioeducacional e para o reconhecimento dessa realidade e da 
necessidade de denunciá-la e registrá-la. Os encontros possuem um aspecto 
fundamental nesse debate e no incentivo à realização de pesquisas para a 
formação de ações integradas ao enfrentamento do  retrocesso político e social. 
Como resistência, uma nova práxis política e epistemológica  tem sido buscada 
nas várias reflexões, pesquisas e debates apresentados nesse encontro. O que 
vimos ser apresentado, ao longo das rodas de conversa, mesas, minicursos e 
atividades culturais foram trabalhos que trazem a Ciência com consciência e 
participação. Os grupos de trabalho tiveram no compromisso ético, político, 
social e cultural, a diversidade e a inclusão como ação de justiça humana. 

A decolonização do conhecimento expõem qual é a face crua  e cruel 
da opressão herdada do preconceito que atinge todos os níveis da sociedade. A 
busca de desnudar o cenário do vilipêndio histórico, deixa pistas para pensarmos 
as articulações que podem ser construídas entre Ensino de Ciências, sociedade 
e as pedagogias libertadoras e decoloniais, como práticas insurgentes que 
incluem e humanizam. Quando os limites da ética são expostos nos gestos, 
palavras e formas daqueles que primam pelo negacionismo e farsas, a voz dos 
que defendem a solidariedade, amor, boniteza, educação, dignidade, liberdade, 
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partilha, compaixão, humildade e paz devem ser erguidas. (FREIRE 2015; 
WALSH, 2013).

Autores como Freire  e Fanon, insurgiram nos seus escritos, registraram 
ideias e ideais que nos alimentam nos seus pulsares pedagógicos e políticos 
comprometidos com  princípios e práticas de  libertação e decolonização. 
Deixaram seu legado. Eles lançaram contribuições importantes para a 
educação intercultural, interracial, emancipatória e humana. Frisaram em 
concepções aprofundadas sobre a perspectiva ética, a política da igualdade e 
do reconhecimento das diferenças. Neles  encontramos bases para uma nova 
episteme.

Nessa busca, atividades culturais realizadas no ENECiências atiçaram 
a memória pedagógica na proposta decolonial.  Destacou-se a poesia e a 
literatura de uma história contada pelas letras dos sambas que denunciaram 
e trouxeram realidades. Na qual foram apresentadas a sistematização da 
experiência com rica reflexão para superar a colonialidade em lugares 
diversos. Vídeos desde el Sur foram apresentados, assistidos e debatidos em 
rodas de conversa, mostrando a importância da arte para a nossa formação 
cultural, social, ambiental e política. Shows, debates e livros compuseram esse 
intento de trazer o momentos atual como grito de denúncia dos que sofrem 
guerras atrozes e se refugiam nas rotas que lhes oferecem possiblilidades de 
vida. E o grupo “Terremoto Clandestino” esteve aí para nos dizer isso.

Buscamos inspirações na perspectiva do “bem viver” do equatoriano 
Alberto Acosta (2016). A teia que apresentamos entre saúde, ambiente e 
sociedade teve nela a defesa do “direito da natureza”, mostrando que dela 
somos, nela vivemos e à ela sempre retornaremos. Manto esse sagrado, 
superior e soberano, que a cada dia nos mostra a importância da resiliência e 
da sobrevivência do valor básico da diversidade e da simbiose como elementos 
de prosseguimento da vida. Na dimensão do cuidado, posta em Acosta, vimos 
serem erguidas várias ideias e reflexões que vão ao encontro dessa proposta/
filosofia na defesa ambiental. 

Em Acosta e Walsh temos vivo o entusiasmo criador, para que não 
amputemos nossa capacidade de construirmos pedagogias decoloniais a partir 
do Sul. Isso implica valorizar experiências de nossas universidades, escolas, 
espaços não formais de ensino e dos movimentos sociais e populares. Tudo 
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isso se mostra nas ações de educadores e pesquisadores comprometidos com 
uma postura decolonial/libertadora. Ações que tentam barrar e/ou diminuir 
o alcance e implicações da violência da colonização, de um mundo cindido, 
vão de encontro ao que desumaniza e deprime a vida para escravizando-a, 
inferiorizando-a e humilhando-a. 

Quijano (2014) assinala que os negros foram os mais explorados, 
já que a parte principal da economia colonial dependia de seus braços e 
sangue. Prossegue ao denunciar que as relações de dominação impostas pelos 
colonizadores expropriaram das populações colonizadas os seus padrões de 
sentidos da vida, da sua cultura, do seu universo representativo e simbólico, 
de seus padrões culturais, grupais, de expressão e de suas objetivações 
e subjetividades. O autor revela qual foi o traço mais comum a todos os 
dominadores coloniais: o etnocentrismo europeu, o eurocentrismo. 

A mudança histórica contra essa ordem de coisas requer que pedagogias 
decoloniais e insurgentes assumam o campo do Ensino. E a Ciência, como 
elemento propulsor de mudanças não pode ser unilinear, unidirecional, sectária e 
reducionista. O multi, inter, trans, pluri, sistêmico dão novo tom às pesquisas, 
às mudanças que se iniciam nas buscas intensas de respostas.  Investir em 
trabalhos e pesquisas que envolvam as temáticas numa interseccionalidade 
advinda da práxis crítica, sinaliza a importância de discutir no Ensino de 
Ciências, nos encontros que versem sobre ele, questões transformadoras que  
ponham em xeque a necropolítica e a herança colonial.

A interculturalidade e a decolonialidade são vitais para isso. Construir 
novos paradigmas, ditames e parâmetros sob os signos dessa lógica é um 
caminho que leva às necessárias mudanças de vários cunhos e complexidades. 
Romper com o pensamento colonial do saber é campo de combate às 
desigualdades e injustiças sociais. Desafio ao qual somos chamados  no 
convício acadêmico e científico que prima por uma epistemologia que caminha 
em campo contrário ao eurocentrismo, que caminha em estradas que buscam 
a liberdade. Que rompe maldades e malvadezas, como dizia Freire. Que traz 
para o campo do saber o que é criativo,  crítico e transformador.  

Reavivar os saberes dos povos do Sul, numa cosmovisão que não 
mascara perversidades alheias, mas as desvelam para serem quebradas, 
colocadas em revista para sua superação é ato dos que se aliam a favor da 
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vida. Isso traz o novo fazer de uma ação renovada com e no outro, renovada 
no tempo histórico de construções afetivas. Dessa forma, o campo teórico, 
científico, ético e político nas novas formas de pensar não secciona o que 
é humano, vital e dê prolongamento, reconhecimento e respeito à vida de 
TODES.

A colonialidade se expressou e ainda se expressa na herança do 
conhecimento gerado pela chave da modernidade. Por isso, iniciar um forte 
movimento que legitime conhecimentos que forma até agora negados é 
dizer, ao contrário do que a escola moderna defendeu, que conhecimentos são 
plurais, complexos, sistêmicos e integrados.

O pensamento colonialista invalida outras formas de conhecimento, 
subjuga e hierarquiza as etnias não eurocêntricas. A contraposição a isso, 
nos leva a repensar a produção do conhecimento, questionando o passado 
histórico para construi possibilidades à decolonização, ao fortalecimento 
da Ciência e da vida. Essa é uma das paitas para pesquisadores e docentes 
do Ensino de Ciências comprometidos com o ensino democrático, laico, 
inclusivo, libertário, hortizontal e afetivo. O caminho para isso não é fácil,  mas 
é feito de convicções que proporcionam alívio ético, consciente e generoso. 
Assim, na práxis crítica, tentamos organizar e conduzir esse Encontro, que 
a nós foi um marco de vontades de mudança. Essa abertura significou um 
perseverar, esperançar e resistir. 

O que perseguimos é a ética de imaginar outros mundos, uma 
oportunidade imaginativa compartilhada, em que haja integralidade de 
intenções e emissões. Da criatividade que emerge das margens chegamos à 
ações integrativas que dialogam com o que Ailton Krenak nos provoca: temos 
que ter ideias para adiar o fim do mundo (KRENAK, 2019).  E ao que o xamã 
Yanomami Kopenawa nos ensinou em sua cosmovisão a respeito da queda 
do céu. 

Nesse mesmo lugar somos questionados pela perturbadora pergunta de 
Deborah Danowski e Eduardo Viveiros de Castro: “há um mundo por vir?” 
Como os autores propõem em ensaios sobre os medos e os fins, é apenas 
reconhecendo as finalidades que podemos dar um passo em direção aos 
recomeços. Em que consigamos compreender e adentrar cosmopolíticas, 
sempre no plural.
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Quando Acosta nos traz o conceito de “bem viver”, ainda que não 
diretamente, ele dialoga com intelectuais brasileiros, como os que cito acima, 
e com indígenas de nosso território, pois trata-se de uma proposta que surge do 
Sul para ser global. Uma proposta de refazer o caminho: se fomos da “euforia 
ao desencanto”. E essa visão é de levarmos a sério os Direitos da Natureza, 
da Humanidade, da Vida, inclusive constitucionalmente, como um direito 
inalienável de todo cidadão.

Assim, rompemos com a ideia difundida do que seria “viver melhor”, 
aliada a formas de vida na visão economicista do consumo capitalista, da 
acumulação que não preserva os Direitos da Natureza – que são também 
nossos. Se queremos fazer um novo trajeto que subverta o desencanto, a opção 
tem que ser pela capacidade de regeneração baseada na reciprocidade humano 
e natureza. Se inventaram formas de morrer, que possamos reviver formas de 
nascer. Por isso, acredito que as pesquisas possam contribuir para insurgências 
que gritem a favor do “bem viver”, da inteculturalidade e da decolonialidade 
em novas cosmovisões.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACOSTA, A. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. 
SP: Autonomia Literária, Elefante, 2016.

BALLESTRIN, L. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de 
Ciência Política, n.11. Brasília, mai/ago. de 2013, p. 89-117.

DANOWSKI D.; VIVEIROS de CASTRO E. Há mundo por vir? Ensaio 
sobre os medos e os fins. Florianópolis: Instituto Socioambiental, 2014.

FANON, F. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 1968.

FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra; 2015.

KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo:  Companhia 
das Letras, 2019.

KOPENAWA, D.; ALBERT, B. A queda do céu. Palavras de um xamã Ya-
nomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

LANDER, E. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: Lander, 
E. (Org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. 



56

Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências

Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro, 2005. p. 21-53.

MBEMBE, A. Necropolítica. São Paulo: n-1 edições, 2018.

PORTO-GONÇALVES, C. W. Apresentação da edição em português. In: 
Lander, E. (Org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 
sociais. Perspectivas latino americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. p. 9-15.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. 
In: Lander, E. (Org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 
sociais. Perspectivas latino americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. p. 117-142.

_____________. Modernidad y democracia: intereses y conflictos. Anuario 
Mariateguiano (Lima), v. 12, nº 12, 2014.

SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. Epistemologias do sul. São Paulo: Edi-
tora Cortez; 2010.

WALSH, C. (Ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de 
resistir, (re)existir y (re)vivir. Tomo I. Quito: Abya Yala, 2013.

_______. (Ed.). Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, 
(re)existir y (re)vivir. Tomo II. Quito: Abya Yala, 2017.



“Travessia” 

A história se repetiu de tantas vezes mal contada
Maldita lição não aprendida
Feita de muros e mentiras
A divina comédia era humana
E agora 
Profana 
Essa tragédia desumana.
Tingiram de fuligem a memória, especialistas em apagá-la
Mancharam tua pintura 
Tentaram te negar mais de três vezes
Queimaram arquivos,  museus, índios, gentes dormindo na rua
E Amazonas deságuam dores num oceano de despedidas
Cerrados os olhos  lacrimejam incessantes nessa fumaça espessa
que não passa
asfixiam minha carne em chamas 
Queima e arde em brasas e eu doente de brazil
Não consigo existir
O homem andando em círculos 
Dá voltas cada vez maiores, 
Vai mordendo  o próprio rabo 
Aos poucos... Desfacela-se
Andando pra trás no país do futuro, 
País da ordem e do "progresso" 
Sem nome do pai na carteira  identidade
A soma das tuas hipóteses é a constante da necropolítica
brazil de mata, mata gente, moída carne da gente, gente que virou gado 
esperando Messias qualquer...
Carangueijando e esquecendo cada dia que passa e cada vez mais de quem 
foi,  quem é... Quem será? 
O sinal está fechado pra nós
Exige-se cuidado na esquina 
Mas preciso olhar pra frente 
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Atravessá-lo 
Travessia pra lembrar quem sou e de onde vim
Porque é para lá que vou.
Minha poesia é indignação metamorfoseada em esperança porque sei que 
tanto a esperança quanto a poesia doem nos canalhas.

           Celso Sanchez
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Políticas Educacionais e Curriculares: da 
colonialidade a decolonização de saberes, fazeres e 

afetos

Marcelo Aranda Stortti1

Quando falamos em políticas educacionais e currículo, várias formas 
hegemônicas virão à nossa mente que buscam nos colonizar, propondo uma 
forma única de pensar através da colonialidade do saber, do poder e do ser.

Nesse texto introdutório muitos gostariam de me ouvir falar sobre uma 
revisão desse campo mapeando as suas macrotendências, porém outros já 
fizeram isso, logo, nesse momento penso falar das “bonitezas”, como diria 
Paulo, isso! Aquele, também, conhecido como Freire, que nos trouxe tanta 
leveza e inspiração para uma educação, um currículo e políticas educacionais 
“outras”. 

E porque “outros”? Porque a proposta hegemônica, do opressor, é 
alienante, descontextualizada, promove apagamentos históricos, culturais 
e existenciais, pensa os espaços educativos, a educação, os educandos, 
educadores/professores e outros trabalhadores desse setor como mercadorias. 

Neste contexto, Paulo Freire explicava que 

o que interessa ao poder opressor é enfraquecer os 
oprimidos mais do que já estão, ilhando-os, criando e 
aprofundando cisões entre eles, através de uma gama 
variada de métodos e processos. Desde os métodos 
repressivos da burocratização estatal, à sua disposição, 
até as formas de ação cultural por meio das quais 
manejam as massas populares, dando-lhes a impressão 
de que as ajudam (FREIRE, 2001a, p. 138-139).

Podemos observar essa reflexão na prática escolar ainda vigente em 
muitas escolas brasileiras pois ainda se utiliza cartilhas para alfabetizar que 
usam a expressão “Eva viu a uva”. E Paulo vai explicar que o uso dessa ideia 
deslocado da realidade local e do contexto social é alienante, como podemos 
observar na explicação abaixo:

Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso 
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compreender qual a posição que Eva ocupa no seu 
contexto social, quem trabalha para produzir a uva e 
quem lucra com esse trabalho (FREIRE, 1996, p. 13).

E no Ensino de Ciências? Essa questão também aparece, pois, 
muitos profissionais da educação utilizam livros didáticos que falam de 
higiene e que devemos escovar os dentes todos os dias e explica como 
devemos fazer isso, porém não discute se essas pessoas que têm direito 
á água, não possuem água para escovar os dentes ou se essas mesmas 
pessoas que tem direito a saúde, também não tem acesso ao Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Esse tipo de reflexão, pode propiciar outras como por exemplo: porque 
faltam trabalhadores na saúde que poderiam atender melhor a população. 
Ou porque moradores de comunidades não poderiam ter acesso a cursos de 
agentes comunitários de saúde. Como podemos observar Paulo ainda é muito 
atual e esse debate não pode ser esquecido.

Logo, nesse VI ENECiências, esses temas ganharam força e Freire foi 
um dos autores mais falados nesse evento, entrando nessa roda ou encruzilhada 
de saberes, olhares, pensamentos e fazeres “outros”. 

Essas formas de insurgência epistêmica vieram à tona trazendo 
para o estudo das políticas educacionais e currículo em diálogo com o 
ensino de ciências as ideias/categorias chaves como a necropolítica, da 
interculturalidade e a decolonialidade.

Para Freire (2002), o espaço escolar pode ser um território de grandes 
transformações sociais, ocorrendo de forma complexa como o seu próprio contexto 
social. Paulo sugere aos educadora(e)s/professora(e)s que busquem sentir a 
realidade e se desafiarem a fazer a releitura de mundo de forma democrática e 
libertária. Esse processo pode viabilizar as grandes transformações de forma 
a atender as necessidades da(o)s aluna(o)s e da sua realidade e demandas 
socioambientais em diálogo com os processos de ensino-aprendizagem.

Nesse grupo de debate sobre esses temas em diálogo com pesquisas que 
estão sendo produzidas nesse momento, foram aceitos 4 artigos que foram 
apresentados e debatidos durante esse evento científico: I) O financiamento 
como tema nas políticas públicas educacionais - seus marcos legais; II) 
O conceito de vida em livros didáticos de história natural: a Zoologia e a 
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Botânica de Lafayette Rodrigues Pereira (1930-1931); III) Uma possibilidade 
de avaliação no ensino de física: a utilização da experimentação com 
indicadores de aprendizagem; IV) O ensino de Microbiologia nos anos finais 
do Ensino Fundamental: do PCN à BNCC.

No primeiro artigo os autores fizeram um debate sobre o financiamen-
to na educação brasileira refletindo sobre o panorama desse campo em diálogo 
com as políticas educativas buscando analisar se estavam sendo cumpridas e 
de que forma isso acontecia dentro de um período histórico.

Nessa investigação analisou-se desde a Constituição de 1824 até a 
Emenda Constitucional de nº 95/2016, identificando que essas políticas 
relacionadas ao investimento em educação são iniciadas desde essa 
constituição, porém vivenciando momentos de avanços com muita luta social 
e retrocessos com a emenda de 2016, limitando os investimentos nessa área 
por 20 anos. 

Segundo esses investigadores essas escolhas têm comprometido a 
qualidade nos processos de ensino e aprendizagem, inclusive no ensino de 
ciências, pois para melhorar as condições da ação educativa dos educadores 
e dos educandos faz-se necessário comprar recursos didáticos, equipamentos 
para aulas práticas, custear o transporte dos estudantes para espaços não 
formais, cursos para professores etc. Essa investigação de forma inicial 
explica que ocorreu uma diminuição nos recursos públicos destinados à 
educação atrapalhando o processo de implementação do Plano Nacional de 
Educação e, consequentemente, os processos educativos para a emancipação, 
a libertação das ideias opressoras e a transformação da realidade.

O segundo trabalho, teve como objetivo investigar o tema 
“vida” e a sua conceituação nos livros didáticos relacionados ao ensino 
de ciência da década de 30, que antigamente se chamava História 
Natural, publicados por Lafayette Rodrigues Pereira em diálogo com o 
processo formativo de gênese dessa disciplina nas escolas brasileiras. 
Esses autores investigaram as obras de “Zoologia” e “Botanica” de Lafayette 
e identificaram uma correspondência com o pensamento hegemônico da 
ciência nessa época. Além disso, foram observados nessas obras a definição 
de características detalhadas dos seres vivos e uma diferenciação com os 
“corpos brutos ou inanimados”, demonstrando como esse tema, desde esse 
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período, apresentava dificuldade de definição pelos cientistas da época e o seu 
pensamento positivista e de ciência única, desconsiderando outros saberes e 
formas de entender o mundo.  

 O terceiro artigo, teve como objetivo analisar uma forma diferenciada 
de avaliar o desempenho dos discentes na disciplina de física. Essa investigação 
analisou as formas de avaliação que são utilizadas no Sistema Municipal de 
Educação de Volta Redonda com alunos do Ensino Médio no ano de 2017. 

E entre 2018-2019, a investigação continuou agora propondo formas 
diferentes das utilizadas, usualmente, no espaço escolar para avaliar o 
desempenho escolar dos estudantes na disciplina de física com conteúdo do 
ensino médio, junto a docentes dessa área. 

A proposta avaliada foi de atividades práticas experimentais, 
utilizando materiais baratos para facilitar a sua aquisição pelos docentes ou 
pelas direções escolares para serem utilizados em salas de aula em diálogo 
com teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud.

Os autores do último artigo, investigaram como o tema 
microbiologia é abordado atualmente em salas de aulas da educação 
básica, através de um estudo comparativo entre os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Os resultados encontrados ressaltam que esse tema não aparece 
como conteúdo no currículo oficial dos anos finais do Ensino Fundamental e na 
BNCC, deixando de fora um tema do dia a dia e a possibilidade de se dialogar 
com outros temas da promoção de saúde. 

Como podemos observar nessa pesquisa a BNCC reforça o modelo de 
educação bancária, explicado por Paulo Freire, a escolha de certos conteúdos 
e a retirada de outros, se distanciando de temas provavelmente de maior 
interesse das populações mais vulneráveis em diversos aspectos e bem como, 
a análise dos contextos históricos e sociais desse país, diminui o entendimento 
das complexidades da sociedade brasileira e a sua pluridiversidade.

Os artigos apresentados contribuem para pensarmos que devemos 
cada vez mais ampliar esses espaços de construção coletiva de saberes e 
inserir outros grupos sociais e segmentos da sociedade para refletirmos que 
modelo de ensino de ciências desejamos um cheio de “boniteza”, como dia 
Paulo, que carrega esperança para dias melhores na sociedade brasileira 
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ou monoculturas da mente, como diria Vandana Shiva, repetindo modelos 
excludentes, expropriatórios do saber, das formas de ser nesse mundo retirando 
as autonomias de viver.

Além desse momento de compartilhamento de saberes, fazeres e 
afetos foi possível, também, colaborar nos processos investigativos através 
de sugestões de bibliografia, metodologias e referenciais teóricos para alunos 
e docentes de diferentes instituições de pesquisa que estavam presentes nesse 
dia. 

E como diria Paulo, esse momento foi investido num processo 
humanizante, cheio de sentidos, em diálogo com a realidade do Brasil, 
emancipador e libertador das consciências oprimidas. 
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O financiamento como tema nas políticas 
públicas Educacionais - seus marcos legais

The financing as a theme in educational public policies - their 
legal frameworks

Daniel Costa Matos1, Maylta Brandão dos Anjos2 e 
Valéria da Silva Lima3

RESUMO
A educação como direito e seu financiamento é o tema que guia este estudo, a fim 
de propor reflexões sobre a situação da educação pública brasileira, bem como a 
construção de políticas educacionais que garantam a obrigatoriedade, a qualidade, 
o acesso, a permanência educativa e o seu financiamento. Estabelecemos um estudo 
em que os marcos legais foram analisados, num recorte histórico, entre a Constituição 
de 1824 até a Emenda Constitucional de nº 95/2016. Observamos que a proposta de 
educação de políticas públicas de financiamento educacional brasileiro foi iniciada 
sem a presença marcante nos documentos oficiais, e passou por um processo de lutas 
e avanços, retomando ao declínio com a Emenda Constitucional de nº 95/2016, onde 
a não garantia de oportunidade e investimento educacional materializou-se em cortes 
e retrocessos que não proporcionarão direitos educativos de qualidade. Sinalizamos 
a importância de reflexões para que a educação seja de fato valorizada em todos os 
aspectos, em especial o investimento e financiamento para a qualidade educacional e 
incentivo à ciência.
Palavras-chave: Educação pública; Financiamento; Marcos legais.

ABSTRACT
Education as a right and its financing is the theme that guide this study, in order 
to propose reflections on the situation of Brazilian public education, as well as the 
construction of educational policies that guarantee the obligation, the quality, the 
educational access, permanence and its financing. We have established a study in 
which the legal frameworks were analyzed, a cut in history, between the Constitution 
of 1824 until the Constitutional Amendment no. 95/2016, noting that the proposed 
education of public policies of the brazilian educational funding was started without the 
remarkable presence in official documents, which went through a process of struggles 
and advances, resuming the decline with the Constitutional Amendment no. 95/2016, 
Where the guarantee of opportunity and educational investment materialized in the 
cuts and setbacks that do not provide educational rights of quality. Sinalizamos the 
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importance of reflections for that education is in fact valued in all aspects, in particular 
the financial investment for educational quality and encouragement to science.
Keywords: Public Education; Financing; Legal frameworks.

INTRODUÇÃO

A busca pelo acesso à educação pública gratuita e de qualidade e o 
incentivo à ciência, socialmente referenciada no país, tem sido, desde a 
independência, ligada a construção de políticas públicas, devendo nesse campo 
ser consideradas como uma forma de intervenção estatal na oferta e proteção de 
determinados direitos de cidadania (CURY, 2010), a ser concretizada por meio 
do papel regulador do Estado, a que cabe a função de construir e implementar 
políticas sociais voltadas à garantia de direitos humanos fundamentais e à 
promoção da cidadania.

Para compreensão acerca da evolução história dessa questão, cabe 
ressaltar que em seus primórdios, a construção de políticas públicas na área 
educacional esteve muito ligada, apenas, à garantia de oferta de educação 
primária, direito que já era assinalado por clássicos do pensamento liberal, 
como Adam Schmidt, Alfred Marshall e Stuart Mill. Nesse sentido, Marshall 
(1967, p. 73) afirma que "a educação é um pré-requisito necessário da 
liberdade civil" e, como tal, uma pré-condição do exercício de outros direitos.

O estudo foi feito em documentos legais, recortados no período 
histórico da Constituição de 1824 até à inclusão da Emenda Constitucional 
de nº 95 de 2016, onde se apresentou as consequências que esta emenda 
acarretará no financiamento educacional brasileiro e suas relações com o 
declínio e cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação.

DA CONSTITUIÇÃO DE 1824 A EMENDA CONSTITUCIONAL 
95/2016

Ao analisarmos, especificamente, a trajetória dos marcos legais 
relacionados ao financiamento da educação no Brasil, observamos que, embora 
a questão educacional venha sendo tratada desde a Constituição Monárquica 
de 1825, o financiamento necessário para a consecução do direito à educação 
não esteve presente nos primeiros textos constitucionais (Constituição Federal 
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de 1825 e Constituição Federal de 1891), sendo tratado de forma precária 
(CURY, 2010).

Buscando romper com a precariedade nos marcos legais relativos ao 
financiamento da Educação, a Constituição de 1934 (BRASIL, 1934) foi 
decisiva, pois inaugurou, nos textos constitucionais, a vinculação obrigatória 
de recursos para a educação, levando, segundo Cury (2007, p. 5) a uma 
revolução nas políticas educacionais, pois “com efeito, políticas públicas sem 
recursos se tornam declaratórias e potencialmente inócuas. Essa vinculação 
representa um vetor distintivo para a conformação do direito à educação no 
Brasil, uma raridade em constituições de outros países”.

A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824 pelo Imperador 
D. Pedro I, trouxe definições claras em relação ao papel do estado na oferta 
de atendimento educacional gratuito, estabelecendo a obrigatoriedade em 
relação à “Instrucção primária e gratuita a todos os Cidadãos” (BRASIL, 
1824) e no inciso XXXIII a existência de “Collegios, e Universidades, 
onde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes” 
(BRASIL, 1824).

Com a República, foi promulgada a Constituição Federal de 1891, de 
cunho liberal, que manteve o estado como regulador e definidor de diretrizes 
para a educação. Retirava, contudo, a gratuidade da oferta educacional, 
deixando essa questão por “conta do regime autônomo dos estados (CURY, 
2007), cabendo a cada ente federativo deliberar sobre essa questão.

Esse quadro perdurou até meados da década de 1930, começando 
a mudar a partir da Revolução de 1930 e dos processos dela derivados: o 
primeiro capitaneado pela sociedade civil organizada por meio do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e o outro pelo estado brasileiro, por 
meio da Constituição de 1934.

Por parte da sociedade civil, o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova já apontava para duas questões fundamentais: a elaboração de um 
Plano Nacional de Educação que rompesse com a realidade educacional, 
desde seus primórdios, constituída “sem unidade de plano e sem espírito de 
continuidade”, enfim “tudo fragmentário e desarticulado” (MANIFESTO, 
1932) que só poderia ser garantido “pela instituição de um "fundo especial 
ou escolar", que, constituído de patrimônios, impostos e rendas próprias, 
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fosse administrado e aplicado exclusivamente no desenvolvimento da obra 
educacional” (MANIFESTO, 1932, p. 50).

Por parte do Estado, a Constituição de 1934 determinou, pela 
primeira vez, a necessidade de um Plano Nacional de Educação, ao definir 
que: “Compete à União fixar o plano nacional de educação, compreensivo 
do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e 
fiscalizar a sua execução, em todo o território do País” (BRASIL, 1934).

Embora a Constituição Federal de 1934 (BRASIL, 1934) estabelecesse 
a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Educação, o plano 
proposto, chegou a ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação e 
submetido à Câmara dos Deputados, porém, ele não chegou a ser colocado em 
prática, devido ao golpe estadonovista que fechou o parlamento e restringiu 
uma série de direitos. Em relação à vinculação obrigatória de recursos 
públicos para o financiamento da educação, o governo Vargas também reviu 
esse mecanismo ao outorgar a Constituição de 1937 (BRASIL, 1937).

Formulada para dar arcabouço legal aos ideais estadonovistas, a 
Constituição de 1937, popularmente denominada de Constituição Polaca, 
de concepção autoritária, buscou restringir uma série de direitos e garantias 
individuais. Em relação à Educação, revogou duas disposições centrais 
da Constituição de 1934: a determinação de elaboração do Plano Nacional 
de Educação e o fim da vinculação de recursos para o financiamento da 
educação.

Com o fim da ditadura Vargas e o reestabelecimento da institucionalidade 
democrática, foi promulgada a Constituição Federal de 1946 (BRASIL, 
1946), que retoma, em boa parte, princípios da Constituição de 1934, como a 
vinculação de impostos para o financiamento da educação, o estabelecimento 
da educação como direito público subjetivo e a gratuidade e a obrigatoriedade 
do ensino primário.

Em relação à vinculação de recursos para a educação, estabeleceu no 
artigo 169 que “anualmente, a União aplicará nunca menos de dez por cento, 
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por 
cento da renda resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do 
ensino”, retomando o disposto na Constituição de 34. Ainda na Carta de 46, 
ficou estabelecido o dever da União de prestar auxílio pecuniário, por meio 
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de um fundo nacional, para que os estados e o Distrito Federal organizassem 
seus sistemas de ensino e garantissem a oferta gratuita de ensino primário 
(BRASIL, 1946).

Na Lei n. 4.024/1961 (BRASIL, 1961), outorgada sob os ditames 
da Constituição Federal de 1946, a questão da vinculação de recursos para 
o financiamento da educação pública permanece com a “obrigação de 
estabelecer metas e fundos para cada nível de ensino” (CURY, 2010, p. 17).

O referido plano proposto na Lei n. 4.024/61 (BRASIL, 1961), 
elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, sob influência do educador 
Anísio Teixeira, se constituiu em torno da aplicação de recursos financeiros 
dos três Fundos Nacionais de Educação (Ensino Primário, Médio e Superior).

Com o golpe militar, a Constituição Federal de 1946 foi bastante 
remendada para se adequar as concepções do novo regime, com restrição 
das garantias constitucionais e das liberdades individuais, centralização e 
burocratização das questões educacionais, bem como pelo atrelamento do 
planejamento educacional ao Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), 
ganhando a denominação de Planos Setoriais de Educação e Cultura.

Com a Emenda Constitucional nº 1 da Junta Militar de 1969 que refaz 
a Constituição de 1967 à luz e à letra dos Atos Institucionais, permanece 
estabelecida a desvinculação de verbas para educação no Plano Federal 
e Estadual, permanecendo apenas para os municípios, determinando a 
obrigatoriedade desses entes a aplicarem o percentual de 20% dos impostos 
no ensino primário de suas redes, e caso procedessem em contrário, poderiam 
sofrer intervenção.

Após sucessivas tentativas de reestabelecer a obrigatoriedade de 
vinculação de recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal para o 
financiamento da educação, a conhecida Emenda Calmon (EC nº 24/83), repõe 
a vinculação cuja regulamentação, estabeleceu que a União deveria investir 
não menos que 18% de sua arrecadação com educação, valor que é utilizado 
como piso até os dias atuais.

A Constituição da República de 1988 (BRASIL, 1988) afirma que 
a educação é o primeiro dos direitos sociais, civil e político. O ensino 
fundamental foi consagrado como direito público subjetivo. O ensino médio, 
na versão original, foi posto como progressivamente obrigatório, vindo a 
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ser determinada a progressiva obrigatoriedade de oferta a todas as etapas da 
Educação Básica por meio da Emenda Constitucional 59/2009 (BRASIL, 
2009).

Como forma de ampliar os investimentos em educação, surge a Emenda 
Constitucional n. 14/96, que subvincula os recursos vinculados no FUNDEF. 
Dessa emenda decorreu a Lei n. 9.424/96, regulamentadora deste Fundo e 
que foi antecedida por alguns dias pela LDB n. 9394/96.

A Constituição Federal de 1988 determinou que “a lei estabelecerá o 
Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações 
do poder público” (BRASIL, 1988). Aprovado e convertido na Lei n. 10.172, o 
Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) definiu diagnósticos, diretrizes, 
objetivos e metas relacionadas aos níveis da Educação Básica e Superior, e as 
modalidades de ensino – Educação de Jovens e Adultos, Educação à Distância, 
Educação Profissional, Educação Especial e Educação Indígena.

Contudo, a força da área econômica impediu a aprovação de recursos 
para as metas, levando o PNE 2001/2010 a contar com sérias restrições em 
função de nove vetos presidenciais que em muito fragilizou sua execução e 
“apesar de apresentar metas de amplo alcance, indicando grandes desafios para 
a melhoria da educação nacional, configurou-se como plano formal, marcado 
pela ausência de mecanismos concretos de financiamento” (DOURADO, 
2010, p. 684), fazendo com que dessa forma o PNE tenha se tornado um ato 
declaratório.

Ao final do período de duração do PNE 2001-2010, deu-se início ao 
debate em torno do Plano Nacional de Educação 2010-2020, que por atrasos no 
processo legislativo, passou a vigorar como PNE 2014-2024, sendo que uma 
parte significativa de disputa se deu em torno da ampliação do financiamento 
da educação.

Para dar viabilidade aos desafios quantitativos e qualitativos da 
Educação, o PNE propõe na meta 20 “ampliar o investimento público em 
Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, 
o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio” (BRASIL, 2014), além do 
estabelecimento do CAQi (Custo Qualidade inicial).
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Contudo, em 31 de agosto de 2016, a presidente eleita Dilma 
Rousseff perde o seu mandato e ascende seu vice-presidente, Michel Temer, 
com uma agenda extremamente conservadora, alinhada ao capital especulativo 
e às proposições neoliberais. A ampliação do financiamento à educação, 
proposta no PNE, se vê ameaçada por conta da promulgação da Emenda 
Constitucional 95/2016 que tramitou na câmara sob a alcunha de Proposta de 
Emenda Constitucional 241 e no Senado Federal sob o número de PEC 55.

A Emenda Constitucional 95/2016 altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir Novo Regime Fiscal. Em 
relação ao financiamento da educação, questão na qual o presente artigo trata, 
a emenda inclui o Art. 104 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) que estabelece que: “A partir do exercício financeiro de 2017, as 
aplicações mínimas de recursos a que se referem o inciso I do § 2º e o § 3º do 
art. 198 e o caput do art. 212, ambos da Constituição, corresponderão, em cada 
exercício financeiro, às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior 
corrigidas na forma estabelecida pelo inciso II do § 3º e do § 5º do art. 102”.

A Constituição de 1988 determina que, anualmente, a União aplique em 
despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), no mínimo 
18% (dezoito por cento) da receita líquida de impostos (receita de impostos 
deduzida de transferências constitucionais a Estados e Municípios). Já a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996 considera Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino as despesas realizadas com vistas à consecução 
dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Conforme se pode perceber, houve um incremento nos gastos públicos 
em educação, saltando da ordem de 4,6% do PIB em 2008 para 5,2% do PIB 
em 2014. No mesmo período, a carga tributária caiu de 33,7% do PIB 
em 2008 para 33,5% do PIB em 2014, uma redução de 0,59%. Assim, verifica-
se que os gastos com educação não cresceram de forma descontrolada 
nos últimos anos, apresentando pequeno incremento. Já a carga tributária 
apresentou pequeno decréscimo no mesmo período.

Outro dado a ser analisado se refere aos gastos que a União tem 
executado com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Embora 
esses gastos tenham apresentado crescimento significativo entre 2010 e 2012, 
houve decréscimo significativo de 2013 para cá, caindo de 69 bilhões em 
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2012 para 54 bilhões em 2015, uma queda de 21,7%. É provável que esse 
quantitativo seja reduzido ainda mais nos anos seguintes (BRASIL, 2016).

A fim de mensurar o impacto na educação, estudo elaborado por 
Pinto e divulgado pela FINEDUCA (2016) apresenta os efeitos da Emenda 
Constitucional 95/2016 na vinculação de recursos da União para a Educação 
nos próximos 20 anos.

Assim, se consideramos um crescimento real da receita na ordem de 3% 
ao ano, percebe-se que a partir do segundo ano de promulgação da Emenda 
Constitucional iniciará um processo de decréscimo dos gastos da União com 
educação, caindo dos 18% do PIB atuais, para 17,5% da receita no segundo 
ano, restando ao final dos 20 anos apenas 10,3% da receita proveniente de 
impostos, uma redução significativa e que trará grandes impactos na oferta 
educacional.

Outro estudo significativo relacionado aos impactos da Emenda 
Constitucional 95/2016 nos gastos da União com MDE foi elaborado pela 
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados 
(BRASIL, 2016), pelo Consultor Legislativo Marcos Mendlovitz. O referido 
estudo comparou os gastos efetivamente aplicados em MDE pela União entre 
os anos de 2010 e 2016 e o gasto, caso a EC 95/2016 já estivesse em vigor 
desde o ano de 2010. 

Dessa forma, observou-se que os gastos com MDE teriam redução 
significativa se a correção tivesse se dado pelo reajuste do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). Nesse sentido, observou-se que partindo do 
ano de 2010, os gastos com MDE executados cresceram de 33,7 bilhões para 
58,7 bilhões, um crescimento da ordem de 74,1%. Caso a fórmula de reajuste 
proposto na Emenda Constitucional tivesse sido usada como referência, os 
gastos da União com MDE teriam saído dos mesmos 33,7 bilhões em 2010 
para 50,2 bilhões em 2016, apresentando, dessa forma, uma redução da ordem 
de 14,5%.

Se analisarmos a perda acumulada ao longo do período, ela alcançaria a 
ordem de 73,6 bilhões de Reais, apresentando, dessa forma, perda significativa 
nas receitas destinadas à educação.

Por fim, o mesmo estudo elaborado por Mendlovitz (2016) para a 
Câmara dos Deputados, comparou a evolução dos gastos da União em MDE 
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usando-se a regra atual, ou seja, a aplicação de no mínimo 18% da Receita 
Líquida de Impostos (RLI) e a regra estabelecida pela Emenda Constitucional 
95/2016, que “consiste em cada exercício financeiro, às aplicações mínimas 
referentes ao exercício anterior corrigidas” (BRASIL, 2016) pelo IPCA 
medido pelo IBGE ou outro indicador que lhe venha substituir.

Assim, tendo em vista que atualmente a União já investe 23% da RLI em 
MDE, ultrapassando o limite de 18% estabelecido na Constituição Federal de 
1988, a Emenda Constitucional 95/2016 acarretará reduções no financiamento 
da educação a médio e longo prazo, pois conforme asseverado por Mendlovitz 
(2016, p. 4). Após passado cinco anos, observamos que a previsão de que 
“em 2017, não se vislumbraria perda de recursos na aplicação em despesas 
de MDE. Entretanto, a partir de 2018, já começou a haver perda, a qual se 
acentuou rapidamente nos exercícios seguintes”, inviabilizando várias metas 
do Plano Nacional de Educação 2014/2024, podendo fazer com que o mesmo, 
mais uma vez, se torne apenas um ato declaratório, e não o epicentro das 
políticas educacionais no país conforme se esperava no momento de sua 
formulação e aprovação em lei.

CONCLUSÃO

A partir do exposto, pode-se perceber que a questão da educação 
brasileira foi uma temática tratada desde as primeiras constituições, porém, o 
seu financiamento, bem como as medidas de consecução, só foi estabelecido 
a partir de lutas, discussões e estudos sobre os caminhos sinuosos que 
enfatizavam a igualdade de acesso, permanência, qualidade e oportunidade, 
que, para se estabelecer, precisam de financiamento.

Contudo, longe de um consenso, mais um capítulo foi adicionado a 
partir da promulgação da Emenda Constitucional 95/2016, que restringiu os 
investimentos em educação por 20 anos. Isso tem resvalado na não qualidade 
de ensino, e no Ensino de Ciências como um dos componentes dessa 
qualidade que necessita de investimentos em laboratórios, visitas, programas 
direcionados, entre outros.

Os estudos preliminares apontam a progressiva tendência para a queda 
real nos investimentos na área educacional, dificultando o cumprimento 
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de  metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, hoje mostra os 
impactos a médio prazo, o que sinaliza as maiores perdas, a longo prazo, 
sobretudo na formação de cidadãos críticos e na conquista do bem estar social, 
bem como na participação desses num compêndio  maior de ensino.
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O conceito de vida em livros didáticos de história 
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar como o conceito de vida foi abordado 
em livros didáticos de História Natural de autoria de Lafayette Rodrigues Pereira 
(1930 e 1931), articulando-se à constituição dessa disciplina escolar no Brasil. Essa 
pesquisa teve abordagem qualitativa, tendo sido realizada a análise documental. 
Foram tomadas como principais fontes dois livros didáticos deste autor, intitulados: 
Zoologia (1930) e Botanica (1931). O conceito de vida foi abordado no compêndio 
de Zoologia com base em definições de autores das ciências em desenvolvimento da 
época, indicando marcas acadêmicas da disciplina escolar. Nos dois livros didáticos 
foram definidas características particulares dos seres vivos, não encontradas nos 
corpos brutos ou inanimados, indicando a complexidade de definir vida. Aponta-se 
que esses conhecimentos indicam elementos que constituíram a disciplina escolar 
História Natural na década de 1930 no Brasil.
Palavras-chave:  História  das  disciplinas  escolares;  História  Natural;  Biologia; 
Currículo.

ABSTRACT
This work aimed to analyze how the concept of life was approached in Natural 
History textbooks by Lafayette Rodrigues Pereira (1930 and 1931), articulating itself 
to the constitution of this school subject in Brazil. This research had a qualitative 
approach and documentary analysis was performed. Two textbooks of this author 
were taken as the main sources: Zoologia (1930) and Botanica (1931). The concept 

1 SEEDUC-RJ/Instituto de Educação Clélia Nanci, ferreirajosephinomarcos@yahoo.com.
br 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ Departamento de Ciências da Faculdade de For-
mação de Professores. Docente do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Am-
biente e Sociedade (PPGEAS), wgnutes@gmail.com 
3 Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ Departamento de Ciências da Faculdade de For-
mação de Professores e Departamento de Ciências da Natureza do Instituto de Aplicação. Do-
cente dos Programas de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade (PPGE-
AS) e Ensino em Educação Básica (PPGEB), mariacristinauerj@gmail.com 



Parte II: Políticas Educacionais e Curriculares 

79

of life was addressed in the compendium of Zoology based on definitions by authors 
of the sciences in development at the time, indicating academic marks of the school 
subject. In the two textbooks, particular characteristics of living beings were defined, 
not found in the raw or inanimate bodies, indicating the complexity of defining life. 
It is pointed out that this knowledge indicates elements that constituted the Natural 
History school discipline in the 1930s in Brazil.
Keywords: History of school subjects; Natural History; Biology; Curriculum.

INTRODUÇÃO

Diferentes autores nas Ciências Biológicas escreveram sobre a 
definição de “vida”. O termo Biologia, ‘estudo da vida’, foi introduzido por 
volta de 1800 de forma independente por Lamarck, Treviranus e Burdach 
(MAYR, 2008). Segundo Mayr (1998, p. 71), os esforços para definir “vida” 
são fúteis, pois “[...] não há uma substância especial, um objeto, ou uma 
força que possam ser identificados com a vida.” De acordo com esse autor, os 
processos da vida podem ser definidos por meio de certos atributos presentes 
nos organismos vivos e que não são encontrados nos corpos brutos.

Emmeche e El-Hani (2001, p. 42–52) afirmam que “[...] não só é possível 
definir vida, mas também que essa definição já existe na biologia teórica”. 
Eles apresentam três exemplos de definição de vida: vida como seleção natural 
de replicadores; vida como autopoiese e vida como fenômeno semiótico. De 
acordo com a definição “Vida como seleção natural de replicadores”, a vida é 
uma propriedade de populações que são capazes de auto reprodução, herdando 
características de seus predecessores por meio da transferência de informação 
genética; apresentam variação em virtude de mutações aleatórias e têm as 
chances de deixar descendentes nas circunstâncias ambientais nas quais estão 
inseridos. A “vida como autopoiese” foi uma teoria criada em 1960, pelos 
biólogos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. De acordo com 
esta proposta, os seres vivos se caracterizam por – literalmente – produzirem 
de modo contínuo a si próprios. Na “Vida como um fenômeno semiótico”, 
a natureza está repleta de signos: “informação genética”, “código genético”, 
“sinais moleculares”, o som emitido por um macho para atrair uma fêmea da 
mesma espécie, entre outros.

Diante da complexidade em se conceituar “vida”, apontar as 
características que definem um ser vivo continua sendo prática comum nos 
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livros didáticos da disciplina escolar Biologia (KAWASAKI; EL-HANI, 
2002). Cabe investigar a abordagem adotada em livros didáticos com o intuito 
de perscrutar mudanças e continuidades na disciplina escolar em outros 
períodos, como na primeira metade do século XX.

O CURRÍCULO ESCOLAR NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 
XX NO BRASIL

De acordo com Chervel (1990), a escola forma não somente os 
indivíduos, mas também uma cultura que vem penetrar, moldar e modificar 
a cultura da sociedade global. A escola é, em cada época, tributária de um 
conjunto de objetivos que se entrelaçam em sua função educativa (socialização 
do indivíduo no sentido da aprendizagem da disciplina social, da ordem, da 
higiene, dos comportamentos decentes etc.). Para este autor, as disciplinas são 
esses modos de transmissão cultural que se dirigem aos alunos: “As disciplinas 
escolares intervêm igualmente na história cultural da sociedade. Seu aspecto 
funcional é o de preparar a aculturação dos alunos em conformidade com 
certas finalidades” (CHERVEL, 1990, p. 220).

Segundo Goodson (2007), as disciplinas escolares são construções 
sócio-históricas, resultantes de disputas e conflitos no interior de comunidades 
disciplinares ou destas com grupos externos, que legitimam o conhecimento 
ensinado nas escolas.

As disciplinas escolares não são definidas de uma forma 
acadêmica desinteressada, mas sim em uma relação 
estreita com o poder e os interesses de grupos sociais. 
Quanto mais poderoso é o grupo social, mais provável 
que ele vá exercer poder sobre o conhecimento escolar 
(GOODSON, 2007, p. 244).

Esse autor estabelece a relação entre currículo e relações de poder na 
sociedade:

[...] o currículo foi basicamente inventado como um 
conceito para dirigir e controlar o credenciamento dos 
professores e sua potencial liberdade nas salas de aula. 
Ao longo dos anos, a aliança entre prescrição e poder 
foi cuidadosamente fomentada, de forma que o currículo 
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se tornou um mecanismo de reprodução das relações de 
poder existentes na sociedade. As crianças cujos pais 
são poderosos e ricos se beneficiam da inclusão pelo 
currículo, e os menos favorecidos sofrem a exclusão pelo 
currículo (Ibidem, 2007, p. 243).

No Brasil, o currículo humanista, que priorizava o ensino nas escolas das 
línguas clássicas (Latim e Grego) e das línguas modernas (Português, Francês, 
Inglês, Alemão, Italiano) e outras disciplinas de humanidades como Filosofia, 
História e Geografia, manteve-se até a década de 1920, quando intelectuais 
e educadores defenderam a reestruturação dos estudos científicos (SOUZA, 
2009). Nesse período foi indicado o método experimental no ensino de Física, 
uma melhor ordenação do ensino de História Natural e o desdobramento da 
cadeira de Física e Química (Ibidem, 2009).

Em novembro de 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde 
Pública. Francisco Campos, que permaneceu como ministro entre novembro 
de 1930 e setembro de 1932, promulgou o Decreto nº 19. 890, de 18 de abril 
de 1931, estabelecendo um currículo seriado, com o ensino secundário em 
dois ciclos: o fundamental, com duração de cinco anos e o complementar, 
com duração de dois anos, e obrigatório para os candidatos que pretendiam 
matricular-se no ensino superior.

Uma década depois, a reforma do ensino secundário de 1942 (Decreto-
Lei n° 4.244), liderada por Gustavo Capanema, então ministro da Educação, 
dividiu o ensino secundário em dois ciclos: o primeiro (curso ginasial) com 
a duração de quatro anos, e o segundo (curso científico) com a duração de 
três anos (BRASIL, 1942). Com a reforma Capanema, a disciplina escolar 
História Natural foi substituída pela Biologia, mas em 12 de março de 
1946 voltou a ser História Natural, de acordo com o Decreto-Lei nº 9.0544. 
A disciplina escolar História Natural foi substituída definitivamente pela 
Biologia no final dos anos 1960 (SANTOS, 2013).

4 Publicação: Diário Oficial – 14/3/1946, pág. 3693 (Publicação Original). Disponível 
em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9054-12-marco-
-1946-417017-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acessado em maio de 2020.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E OS LIVROS DIDÁTICOS DE 
HISTÓRIA NATURAL DE LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA

Segundo Lorenz (1995), o Ensino de Ciências no Brasil no século XIX 
se caracterizou pela utilização de livros franceses nas escolas secundárias 
públicas. A influência pedagógica francesa se manteve até a década de 1920 
e a partir de 1925 o Colégio Pedro II substituiu as obras francesas por livros 
nacionais na educação secundária. Essa tendência intensificou-se com a 
reforma de Francisco Campos em 1932. Muitos livros didáticos utilizados 
no Colégio Pedro II passaram a ser escritos pelos próprios professores 
catedráticos, que buscavam adequar suas obras à realidade educacional 
brasileira da época (LORENZ, 1995). Entre os livros de autores brasileiros e 
professores de História Natural, cabe destacar as obras de Lafayette Rodrigues 
Pereira.

Ex-aluno do Internato do Colégio Pedro II (CPII), Lafayette Rodrigues 
Pereira conquistou o 1º lugar no concurso realizado para o provimento da 
cátedra de História Natural do CPII, sendo empossado no cargo de professor 
catedrático em 15 de julho de 1918. Era apontado pelo alunato como sendo 
um professor devotado ao ensino. Em certa ocasião, quando chuvas torrenciais 
paralisaram completamente o tráfego na cidade do Rio de Janeiro, impedindo 
o acesso de veículo motorizado ao Internato do CPII, o professor Lafayette 
chegou ao Colégio numa carroça e os alunos tiveram apenas uma aula: 
História Natural (Revista Internato n° 2, jan. de 1951). O médico e escritor 
brasileiro Pedro Nava (1927 – 1984), no seu livro de memórias, Chão de ferro, 
em que narra os anos de estudante no Internato do Colégio Pedro II – onde 
permaneceu,  de 1916 a 1920, traz-nos um relato de suas experiências vividas 
nas aulas do professor Lafayette Rodrigues Pereira.

[...] Quando principiou o ano letivo encontramos o 
Lafayette tinindo e pronto para começar suas aulas. A 
primeira que ele nos deu foi também a de sua estreia 
como professor do Colégio Pedro II. [...] Possuía voz 
penetrante de tenor e os sons que emitia iam alto, ao 
teto, e lá tremeluziam, vibravam, apagavam até que sua 
gargante de ouro acendesse outra rápida estrela. Assim 
e com o colarinho alto, o plastron, as calças listradas, 
as polainas e as biqueiras de verniz – o Lafayette nos 
impressionou profundamente. [...] Sua idade? Mais de 
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trinta. Menos de quarenta. Força do homem, ali pelos 
trinta e cinco ou trinta e seis (NAVA, 2012, p. 286-287).

Lafayette R. Pereira era Bacharel em Letras e médico (SOARES, 2014, 
p. 246). Vários artigos de sua autoria foram publicados na Revista Studia 
do CP II e um artigo sobre Derivados do Protoplasma no Reino Vegetal foi 
publicado no Anuário do Collegio Pedro II, volume IV, 1919 – 1920, p.231–
267. Com relação à produção de obras didáticas, Lafayette se destacou pela 
publicação de livros da disciplina escolar História Natural. Além de professor 
catedrático do CPII, Lafayette R. Pereira foi também vice-diretor e diretor. 
Em 1952 se aposentou do CPII, após 33 anos nesta instituição.

Até meados do século XX, o CPII era um colégio prestigiado no 
ensino secundário brasileiro. Para terem seus diplomas validados, as escolas 
secundárias deveriam adotar o currículo do CPII. Os livros didáticos de autoria 
dos professores catedráticos do Colégio Pedro II também eram adotados em 
outras escolas. Somente os professores catedráticos do CPII tinham permissão 
de usar o nome desta instituição em suas publicações. Portanto, ser professor 
catedrático desta escola significava orientar o ensino em uma determinada 
disciplina escolar, não somente no Colégio Pedro II, mas também nas demais 
instituições de ensino secundário (DÁVILA, 2006).

Para o ano de 1930, nos programas de ensino da disciplina História 
Natural no CPII, foram recomendados para o 4º e 5º anos os livros didáticos: 
Botânica Elementar e Zoologia Elementar, ambos de autoria de Lafayette 
Rodrigues Pereira. No programa de 1934, as duas obras do professor Lafayette 
citadas foram também recomendadas, com o intuito de serem adotadas 
pelos professores do CPII e outros estabelecimentos particulares (SANTOS; 
SELLES, 2014).

METODOLOGIA

A pesquisa teve abordagem qualitativa e foi realizada a análise 
documental. O levantamento das fontes foi realizado no Núcleo de 
Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM). Foram tomadas 
como principais fontes dois livros didáticos de autoria de Lafayette R. Pereira: 
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Zoologia (1930, 3ª edição, 805 páginas) e Botânica (1931, 4ª edição, 627 
páginas). Um dos livros faz parte do acervo do NUDOM e o outro do acervo 
pessoal do autor.

Este autor foi escolhido por ter sido professor catedrático de História 
Natural do Colégio Pedro II. Além da posição de prestígio, o professor autor 
podia usar o nome da escola em suas publicações5. Em relação aos referenciais 
para a análise dos dados, foram utilizados os aportes teóricos de Goodson 
(2007) e Chervel (1990).

HISTÓRIA NATURAL, VIDA E SERES VIVOS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE LAFAYETTE RODRIGUES PEREIRA

A obra Botanica de Lafayette Rodrigues Pereira, impressa na Officinas 
Graphicas ALBA, apresenta 627 páginas e formato 13 x 18 cm (Figura 2). 
No frontispício encontra-se: “Compêndio elementar adoptado no Colégio 
Pedro II e em inúmeros estabelecimentos de ensino da República”. Os dois 
livros apresentam capa, texto e imagens impressos em tinta preta e não contém 
exercícios (Figuras 1 e 2).

Figura 1 - Capa de Zoologia (1930)

Fonte: Acervo NUDOM.

5 De acordo com Dávila (2006, p. 304), o Instituto de Educação e o Colégio Pedro II eram as 
duas escolas mais importantes não só da cidade do Rio de Janeiro como também da nação.
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Figura 2 - Capa de Botanica (1931)

Fonte: Acervo particular do autor.

No capítulo introdutório – Prolegomenos – de Zoologia (Typ. A 
Encadernadora), o autor afirma que “[...] é costume dividirem-se os seres que 
a História Natural estuda em dois reinos: - o vivo e o morto, ou o organizado 
e o inorgânico” (PEREIRA, 1930, p. 7). Neste caso, ao falar em “reino dos 
mortos”, Lafayette está se referindo aos corpos brutos e minerais. Neste 
capítulo encontra-se a subseção intitulada: Leis gerais da vida. Essa subseção 
possui um total de 11 páginas (PEREIRA, 1930, p. 10–20), em que o autor 
trata da questão aqui investigada – “vida”. No primeiro parágrafo o autor 
afirma que:

Numerosas são as diferenças entre os corpos vivos 
e os seres inorgânicos, ou, por outros termos – há 
propriedades biológicas que não permitem confundir um 
organismo vivo com um ser inorgânico. A fisiologia é 
que descreve e analisa essas propriedades; é a ciência da 
vida (PEREIRA, 1930, p. 10).

Neste caso, os “seres inorgânicos” a que o autor se refere são os 
minerais e corpos brutos. Lafayette prossegue com uma pergunta: “Que é a 
vida? Eis uma interrogação difícil de responder” (PEREIRA, 1930, p. 10). 
Lafayette esclarece que “[...] inúmeros pensadores, biólogos, filósofos e 
atentos observadores da natureza, tem tentado explicar, em curta proposição, 
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a noção de vida. Mas, os esforços são infrutíferos e a crítica costuma sempre 
desmoronar os arranjos definidores” (PEREIRA, 1930, p. 10). Em seguida, o 
autor apresenta sua visão metafísica sobre a questão:

A vida não é um princípio tendo uma existência objetiva, 
dizia Claude Bernard; a palavra não corresponde a 
uma entidade; é uma expressão metafísica. De facto: 
o termo vida exprime, de modo lacônico, a síntese dos 
trabalhos dos corpos organizados, e ... nada mais. Todos 
os fenômenos vitais estão ligados a condições físico-
químicas determinadas; se essas condições se realizam, 
a vida mantém-se; em caso contrário – não (PEREIRA, 
1930, p. 11).

Entende-se que a afirmação: “[...] o termo vida exprime, de modo 
lacônico, a síntese dos trabalhos dos corpos organizados, e ... nada mais. 
[...]” mostra aproximação da definição de Ernest Mayr, que afirma ser a vida 
“simplesmente a coisificação dos processos da vida” (MAYR, 1998, p. 95; 
2008, p. 19-20), apesar dos diferentes contextos históricos. Se tais processos 
físico-químicos se realizam, a vida se mantém; caso contrário, a vida deixa de 
existir.

O autor prossegue, afirmando que as tentativas para definir vida são 
antigas (desde Hipócrates). Uns consideram-na como um princípio; outros 
como um resultado, porém “[...] todas as definições são errôneas, ou são 
insuficientes” (PEREIRA, 1930, p. 11). A seguir esse professor autor enumera 
diferentes autores e suas respectivas definições para “vida”. Comentando cada 
uma dessas definições, Lafayette começa esclarecendo a de Bichat:

[...] como variante, poder-se-ia dizer: - vida consiste em 
uma resistência ao meio destruidor, ou é um trabalho das 
partes componentes de um organismo opondo-se às ações 
maléficas do ambiente. Há, assim um verdadeiro conflito 
entre o ser vivo e o meio onde ele habita (PEREIRA, 
1930, p. 11).

O autor conclui que a definição de Bichat fica em segundo plano, pois, 
conhecendo as “[...] relações íntimas existentes entre o organismo e o meio” 
– onde ocorrem trocas entre ambos, a vida não consiste em uma espécie de 
resistência a este meio. Partindo deste mesmo argumento – as relações íntimas 
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existentes entre o organismo e o meio, Lafayette (PEREIRA, 1930, p. 11) 
afirma que Kant se contradiz em sua definição de “vida”, pois Kant leva em 
consideração apenas os fatores intrínsecos do organismo e esquece o “meio” 
onde o organismo está inserido, bem como as relações ocorridas entre esses 
dois fatores.

Com relação a Spencer, Lafayette afirma que a sua definição para vida 
consiste na lei da adaptação dos seres vivos ao meio onde estão inseridos. 
A definição de Blainville, por sua vez, é aceita por Augusto Comte. Porém, 
Lafayette afirma que “como todas, este enunciado só contenta o espírito 
humano até certo ponto” (PEREIRA, 1930, p. 12). Lafayette conclui a 
apresentação da definição de vida com a afirmação:

Não sendo possível discutir em um compendio elementar 
assumpto tão importante de filosofia biológica, 
contentamo-nos em dizer, com Blaise Pascal: - A vida 
é uma destas cousas que não se define: todo o mundo a 
sente, compreende, observa; não se lhe dá, porém, uma 
definição precisa (PEREIRA, 1930, p. 12).

Em Prolegomenos (capítulo introdutório) de Botânica, há uma 
subseção intitulada: Caracterização dos seres vivos; diferenças entre os 
seres vivos e brutos (PEREIRA, 1931, p. 10-20). Lafayette inicia a subseção 
com a afirmação:

Quem inicia o estudo da biologia sente logo a necessidade 
de tratar do assumpto relativo à caracterização 
morfológica e dinâmica dos seres dotados de vida, 
estabelecendo as diferenças entre os seres organizados e 
os inorgânicos ou brutos (PEREIRA, 1931, p. 10).

O autor, ao longo de 10 páginas (PEREIRA, 1931, p. 11-20), dedica-se 
às particularidades dos seres vivos, contrastando-os com os corpos brutos, 
ocupando os seres vivos a maior parte da subseção. Diferentemente do 
compêndio Zoologia (1930) do mesmo autor, a definição de “vida” não é 
abordada na obra. A complexidade do conceito de vida e o fato de a vida já ter 
sido definida na obra Zoologia podem ter influenciado o autor a enfatizar as 
características dos seres vivos no compêndio de Botânica.

Nos dois compêndios analisados, os conhecimentos que tratam dos seres 
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vivos foram apresentados de forma semelhante, indicando a complexidade de 
definir vida. A “vida” se resume às características dos seres vivos– portadores 
da vida – e que não são encontradas nos corpos brutos. Na visão tradicional 
sobre a definição de vida, três ideias foram identificadas nas obras analisadas: 
o conceito de vida não pode ser definido; a definição de vida não é uma 
questão importante para a biologia; o processo da vida pode ser diferenciado 
dos processos físicos ou dos corpos brutos por meio de suas propriedades ou 
características. 

Nesse sentido, aproximam-se das ideias de outros autores de livros de 
História Natural e Biologia dos anos 1930 e de autores em períodos mais 
recentes, como Mayr (1998), que afirmava que os processos da vida podem ser 
definidos por meio de certos atributos presentes nos organismos vivos. Autores 
contemporâneos, como Emmeche e El-Hani (2001), afirmam que a definição 
de vida existe na biologia teórica e envolve: a vida como seleção natural de 
replicadores; vida como autopoiese e vida como fenômeno semiótico.

Aponta-se que esses conhecimentos sobre a vida e seres vivos nos dois 
compêndios foram elementos constitutivos das disciplinas escolares História 
Natural e Biologia na década de 1930, compreendendo-se que as disciplinas 
escolares são construtos sócio-históricos que legitimam conhecimentos 
ensinados nas escolas (GOODSON, 2007). Com esteio nas contribuições de 
Chervel (1990, p. 203), entendemos também que são parte de uma “vulgata”: 
“Em cada época, [...] os conceitos ensinados, a terminologia adotada, a coleção 
de rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimentos, mesmo os 
exemplos utilizados ou os tipos de exercícios praticados são idênticos, com 
variações aproximadas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de “vida” foi e continua sendo um desafio na pesquisa e no 
Ensino de Ciências e Biologia. Nos livros didáticos de Zoologia e Botânica 
de Lafayette Rodrigues foram descritas características particulares dos seres 
vivos, não encontradas nos corpos brutos ou inanimados. O conceito de vida 
foi abordado no compêndio de Zoologia com base em definições de autores 
das ciências em desenvolvimento da época, indicando marcas acadêmicas da 
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disciplina escolar.
O estudo contribui com uma análise de como a vida e os seres vivos 

foram tratados em dois compêndios, considerados como materialização da 
disciplina escolar História Natural nos anos 1930. Em perspectiva histórica, 
independentemente do caráter que se atribua ao objeto de estudo da Biologia, 
a “vida” e sua definição são temas a serem investigados por pesquisadores da 
área.
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RESUMO
O presente trabalho propõe apresentar uma possibilidade de avaliação na disciplina 
de Física. Um estudo iniciado em 2017 averiguou as formas de avaliação no sistema 
de ensino Municipal de Volta Redonda na disciplina de Física no Ensino Médio. Em 
2018-2019 prosseguimos com a pesquisa e propomos sugestões de instrumentos 
avaliativos diferenciados. Assim, pesquisamos formas alternativas de avaliação em 
Física e realizamos junto aos docentes um momento de formação continuada através 
de workshop para apresentarmos sugestões de propostas avaliativas, entre elas, o 
Experimento de baixo custo em sala com uma forma de registro dos indicadores de 
aprendizagem, com base na teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud.
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ABSTRACT
The present work proposes to present a possibility of evaluation in the discipline 
of Physics. A study initiated in 2017 investigated the forms of evaluation in the 
Municipal education system of Volta Redonda in the discipline of Physics in High 
School. In 2018-2019, we continued with the research in order to propose suggestions 
for differentiated evaluation instruments. Thus, we researched alternative forms of 
evaluation in Physics and performed with teachers a moment of continuous training 
through a workshop to introduce suggestions for evaluative proposals, including the 
low-cost experiment in the classroom with a form of recording of learning indicators, 
based on Vergnaud's Theory of Conceptual Fields.
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INTRODUÇÃO

A avaliação é um importante processo dentro de qualquer sistema 
educacional. É a partir dela que somos capazes de verificar se os métodos de 
ensino utilizados estão sendo eficientes ou não e, caso não estejam, o que é 
necessário melhorar. André e Passos (2001) refletem sobre o tema avaliação 
e apontam que:

É preciso definir o que se almeja com a educação escolar 
ou quais os objetivos da escola para um determinado 
grupo de alunos. Se o que a escola pretende desenvolver 
são sujeitos autônomos, críticos, criativos, que aprendam 
a raciocinar, discutir, argumentar, examinar criticamente 
os dados disponíveis, justificar suas escolhas, então é isso 
o que se deve avaliar (ANDRÉ; PASSOS, 2001, p. 178).

Segundo as autoras, a avaliação que tem em vista estes propósitos deve 
considerar a realidade dos sujeitos, com suas histórias de vida, família e a 
comunidade a qual pertencem. Considerar a realidade concreta dos docentes 
que atuam nas escolas, as experiências avaliativas que trazem consigo, o que 
pra eles significa avaliar, que saberes e práticas avaliativa já desenvolveram. 
Afirmam que a “avaliação não deve, assim, se esgotar no diagnóstico dos 
problemas, dos acertos e das falhas, mas ir muito além, preocupando-se 
fundamentalmente com as ações a serem tomadas em função do diagnóstico 
feito” (ANDRÉ; PASSOS, 2001, p. 178).

André e Passos (2001) mostram que devemos entender que para 
conhecer melhor a problemática da avaliação faz-se necessário recorrer a 
diferentes perspectivas de análise sobre o tema: epistemológica histórica, 
filosófica, psicológica, sociológica e pedagógica (ANDRÉ; PASSOS, 2001).

No aspecto epistemológico, por exemplo, as autoras deixam claro 
que devemos ter a compreensão que diferentes formas de concepções de 
construção do conhecimento vão levar a diferentes práticas avaliativas 
(ANDRÉ; PASSOS, 2001).

Dessa forma, um professor que tem uma concepção de conhecimento 
pautado numa perspectiva sociointeracionista construtivista que envolve a 
inter-relação entre as concepções piagetianas e vygotskianas, adotará uma 
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prática de ensino desafiadora, em que a interação do sujeito com o outro tornará 
possível a incorporação dos conhecimentos e, portanto, sua prática avaliativa 
deverá ser coerente com a forma de ensinar, ou seja, também desafiadora, que 
mobilize as capacidades mentais dos alunos e que ao mesmo tempo releve a 
importância do outro no processo de aprendizagem.

No entanto, a avaliação muitas vezes acontece de forma irrefletida pelo 
professor e isso faz com que ela cumpra apenas uma necessidade burocrática 
de aprovar ou reprovar alunos, por meio da atribuição de uma nota, e não 
seu papel verdadeiro de auxiliar no processo de ensino. Como afirma Márcia 
Ambrósio:

A avaliação da aprendizagem, em qualquer nível e 
modalidade de ensino, deve ser entendida como um 
processo de formação contínuo, coletivo, sistemático 
e flexível, de forma a ocorrer ao longo do processo 
educativo, com a participação efetiva dos educandos 
(AMBRÓSIO, 2015, p. 15).

Em concordância com o pensamento dos autores supracitados e, no 
sentido de refletirmos sempre mais sobre o tema Avaliação na prática escolar 
e mais especificamente no ensino de Física, propomo-nos a apresentar no 
presente trabalho uma possibilidade de avaliação em Física. Um estudo 
iniciado em 2017 averiguou as formas de avaliação no sistema de ensino 
Municipal de Volta Redonda na disciplina de Física no Ensino Médio. 
Em 2018-2019 prosseguimos com a pesquisa e propomos sugestões de 
instrumentos avaliativos diferenciados.

O estudo, em 2017, mostrou que a principal forma de avaliação utilizada 
pelos docentes da rede municipal ainda é a prova escrita e vimos que é um 
desafio propor formas alternativas de avaliação porque isso implicaria numa 
mudança da concepção de ensino e dos sistemas de ensino como um todo:

O processo de avaliação é mais amplo e complexo 
do que se imagina e sentem necessidade de maiores 
discussões sobre o tema. Procuram concentrar esforços 
na busca de procedimentos e instrumentos diversificados 
e de diferentes naturezas que permitam complementar o 
conhecimento do aluno. Mas reconhecem as dificuldades 
apresentadas pela organização da escola e pelo 
número excessivo de alunos em classe como fatores, 
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provavelmente, intransponíveis para o estabelecimento 
desses novos processos (AMBRÓSIO, 2015, p. 25).

Tendo em vista esse desafio, pesquisamos, em 2018-2019 formas 
alternativas de avaliação em Física e realizamos junto aos docentes da rede 
municipal de Volta Redonda um momento de formação continuada através de 
workshop para apresentarmos sugestões de propostas avaliativas entre elas o 
Experimento de baixo custo em sala com uma forma de registro de indicadores 
de aprendizagem, com base na teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud.

Escolhemos a experimentação científica com indicadores de 
aprendizagem como forma de avaliação pelo seguinte motivo: a experimentação 
científica é um momento de indubitável importância dentro do processo de 
ensino de física, é a partir dela que os alunos vão adquirir uma visão mais 
realística de como ocorre à construção do conhecimento dentro desta ciência.

Além disso, a experimentação fornece um excelente momento para 
o aluno confrontar seu conhecimento teórico com uma situação concreta 
de mundo, permitindo que ele diferencie o que é de fato seu conhecimento 
científico do que são suas concepções espontâneas acerca do mundo natural:

O laboratório de ciências fornece uma base 
fenomenológica sobre fenômenos e eventos que se 
contrapõem à percepção desordenada do cotidiano. O 
argumento aqui desenvolvido é simples: a introdução de 
atividades práticas nos cursos de Física e de Ciências não 
resolve as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, 
se continuarmos a tratar o conhecimento científico e suas 
observações, vivências e medições como fatos que devem 
ser memorizados e aprendidos, ao invés de como eventos 
que requerem explicação. Apontamos também que alguns 
dos objetivos, pretendidos por professores e autores de 
materiais de ensino, derivam de concepções equivocadas 
acerca da natureza dos processos de aprendizagem e de 
produção de conhecimento cientificamente válido. Para 
que as atividades práticas sejam efetivas em facilitar a 
aprendizagem, devem ser cuidadosamente planejadas, 
levando-se em conta os objetivos pretendidos, os 
recursos disponíveis e as ideias prévias dos estudantes 
sobre o assunto (BORGES, 2002, p. 28).

No entanto, a experimentação científica por si só traz um problema: 
como identificar se o aluno de fato entendeu o experimento ou não? E, caso 
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ele não tenha compreendido de maneira plena, como identificar o quanto ele 
aprendeu?

O uso de indicadores de aprendizagem serve justamente para auxiliar o 
professor nessas questões, permitindo que ele tenha um maior controle sobre a 
atividade que ele está realizando e tenha critérios mais claros e objetivos para 
avaliar seus alunos a partir de experimentos.

Nosso intuito nesse trabalho é apresentar essa proposta avaliativa, o 
Experimento de baixo custo em sala com uma forma de registro dos indicadores 
de aprendizagem, com base na teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud, 
que explicamos a seguir.

A EXPERIMENTAÇÃO COM INDICADORES DE 
APRENDIZAGEM: UMA POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO EM 
FÍSICA

A avaliação é uma parte importante do processo de ensino e aprendizagem 
e uma discussão sobre as diversas formas de realizá-la torna-se fundamental 
para que o professor faça uma reflexão sobre suas práticas.

Dessa forma, a experimentação constitui-se em um importante 
instrumento de que dispomos, tanto para levar os estudantes à investigação de 
fenômenos, como também para nos fornecer indícios de como estão evoluindo 
as suas concepções científicas.

Para fundamentar nossa proposta, nos valemos da Teoria de Campos 
Conceituais defendida pelo matemático e psicólogo francês Gérard Vergnaud. 
Em sua teoria, Vergnaud resgata algumas concepções apresentadas por Jean 
Piaget, seu orientador, como o conceito de esquema.

Para Vergnaud (1998), o conhecimento está organizado em campos 
conceituais, cujo domínio por parte do aprendiz vai acontecendo ao longo 
de um extenso período de tempo, por meio da experiência, maturidade e 
aprendizagem (MOREIRA, 2002). Esses campos conceituais são recortes do 
mundo físico com um forte componente cultural associado. Ele define como 
campo conceitual um conjunto de situações, conceitos, conteúdos e operações 
de pensamento, entre outros aspectos que são conectados e entrelaçados 
durante o processo de aquisição.
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De acordo com Vergnaud (1998), existem três justificativas para que 
se utilizem os campos conceituais como forma de análise para a questão da 
obtenção de conhecimento: (1) um conceito não se forma a partir de uma só 
situação; (2) uma situação não se analisa com um só conceito; (3) a construção 
e apropriação de todas as propriedades de um conceito ou todos os aspectos de 
uma situação é um processo longo (VERGNAUD, 1998).

Analisando sob essa óptica, os experimentos práticos podem ser 
considerados situações onde o indivíduo precisa mobilizar aspectos cognitivos 
de forma mais ativa. Ele precisa elaborar, mentalmente, explicações refinadas 
e complexas do ponto de vista organizacional e, então, realizar ações para 
resolver os problemas a ele apresentados. Os conceitos passam a ser entendidos 
não somente por suas definições, mas por suas funções dentro da situação.

Nesse sentido, apresentamos um quadro adaptado de Carvalho Jr. 
(2011) pelo grupo de pesquisa Avaliação em Física do IFRJ campus Volta 
Redonda, que tem como objetivo criar um instrumento de avaliativo utilizando 
experimentos simples.

O quadro indica os possíveis modelos explicativos que devem ser 
alcançados pelos alunos. Se um aluno demonstra, a partir de suas respostas, 
que compreendeu a situação, ele terá atingido um nível mais elaborado de 
conhecimento dentro do campo conceitual.

A título de exemplo, utilizamos um experimento conhecido como “A 
vela que faz a água subir”. Este experimento5 é bastante conhecido e consiste 
em colar uma vela em um pires despejando nele, em seguida, água com 
corante. Subsequentemente tampa-se o aparato com um copo e a água tende a 
ser sugada para dentro do copo devido a uma diferença de pressão.

O quadro 1 apresenta o que chamamos de indicadores de aprendizagem. 
Eles nos ajudam a avaliar se o estudante conseguiu atingir um nível de 
conhecimento adequado referente aos conceitos que se quer ensinar.

Sugerimos que esta avaliação seja feita em grupo, caso a turma seja 
muito numerosa. Em turmas com número de alunos reduzidos, em que se 
consegue avaliar individualmente, é possível adaptar o quadro para avaliação 
individual. Conforme citado, o quadro 1 é apresentado a seguir.

5 Um vídeo desse experimento pode ser conferido no link https://www.youtube.com/watch?-
v=c9utVkLBN9w
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Quadro 1 - Exemplo de modelo de quadro para o experimento da vela

No quadro 1, as siglas indicam as seguintes definições:
Modelo de Partida (MP): primeira explicação dos alunos que se baseia 

nos conceitos apresentados na aula expositiva
Modelo Explicativo I (ME I): explicação (modelo) do aluno após 

intervenção do professor. É o momento que o professor conduz a atividade 
com o intuito de compreender como os alunos relacionam os conceitos da aula 
expositiva e o experimento.

Modelo Explicativo II (ME II): aplicação de questões (conceituais 
e/ou numéricas) que avaliem a compreensão do aluno sobre a situação 
(conservação de energia).

Modelos explicativos mais elaborados podem ser adicionados pelos 
professores de acordo com seus critérios de avaliação. A ideia é que o nível 
das atividades envolva conceitos cada vez mais complexos.

É importante ressaltar de que maneira o quadro 1 funciona. Para o 
experimento da vela, por exemplo, o professor insere os três modelos (ou mais) 
possíveis de serem apresentados pelos alunos, ou seja, ele deve de antemão 
imaginar que explicações os alunos darão para o fenômeno observado. Caso o 
aluno atinja esse nível de explicação, o professor marca com um X os espaços 
vazios da tabela.

Para ficar ainda mais claro, se o grupo 2, por exemplo, emitir uma 
explicação indicando que houve um consumo do oxigênio e que portanto a 
água obteve espaço para entrar no copo, o professor deverá marcar um X no 
ME I na linha correspondente ao grupo 2, como indica a figura 1.

Grupos

Indicadores
MP 
(A vela apaga 
porque acaba o 
oxigênio dentro do 
copo)

ME I
(O ar é totalmente 
consumido e a água 
ocupa seu lugar dentro 
do copo)

MEII
(Com o aumento da 
temperatura interna do copo, 
a densidade do ar diminui 
fazendo com que a pressão 
interna diminua.  Como 
pressão externa é maior, a 
água entra no copo).

Grupo 1
Grupo 2
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Figura 1 - Exemplo de preenchimento do quadro

Para experimentos mais elaborados, é possível criar modelos 
explicativos cada vez mais elaborados. Nesse sentido, o experimento funciona 
como um indicador de como o estudante está compreendendo os conceitos e 
leis e como os utiliza para explicar fenômenos e propor novas estratégias de 
solução de problemas.

METODOLOGIA

Para este trabalho elegemos focar na Experimentação, utilizando 
indicadores de aprendizagem como proposta avaliativa além da prova escrita.

Como foi mencionado na introdução iniciamos esta pesquisa em 2017-
2018 e, para a consecução dos objetivos propostos, utilizamos a abordagem 
qualitativa e a pesquisa do tipo estudo de caso com base nos estudos de Ludke 
e André (1986). E seguimos as seguintes etapas:

No primeiro momento realizamos o levantamento bibliográfico sobre 
o tema Avaliação e Avaliação no Ensino de Física. Em seguida, averiguamos 
junto aos docentes da disciplina de Física da rede municipal de Volta Redonda, 
através de entrevistas, como avaliam. Foram 4 professores participantes dessa 
fase. Verificamos que a prova é o principal instrumento avaliativo utilizado 
por eles.

A partir desse panorama, em 2018-2019 realizamos outro levantamento 
bibliográfico específico sobre instrumentos avaliativos e elegemos alguns 
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diferentes dos utilizados por eles para apresentar-lhes em um workshop.
O workshop ocorreu numa sala de aula no IFRJ campus Volta Redonda, 

teve 4 horas de duração, sendo uma parte teórica e outra prática e contou 
com a participação de 4 professores.

Na primeira parte do workshop apresentamos, brevemente, e de 
forma bem acessível aos professores a fundamentação teórica com base 
nos estudos sobre Campos Conceituais de Vergnaud e a proposta de utilizar 
a experimentação com indicadores de aprendizagem como ferramenta para 
avaliação.

Na segunda parte, eles participaram da experimentação proposta, 
elaborando os indicadores de aprendizagem, construindo modelos de partida e 
modelos explicativos para aquele experimento. A professora-pesquisadora que 
conduziu essa parte do workshop elucidava, dirimia as dúvidas dos docentes e 
mostrava na prática como executar o que havia sido proposto na parte teórica.

Ao final do encontro eles responderam a uma avaliação sobre workshop 
que serviu para nos mostrar o proveito que tiraram dessa vivência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os professores participaram ativamente do workshop, foram desafiados 
a compreenderem sobre Campos Conceituais, Modelos de partida e 
Modelos explicativos, além de realizarem o experimento e entenderem 
a experimentação como instrumento de avaliação. No entanto, quando 
questionados em relação à utilização da experimentação com indicadores 
de aprendizagem, destacamos três depoimentos nos quais se expressaram da 
seguinte forma:

“Não tenho certeza que ainda conseguirei aplicar em 
sala de aula. Alguns experimentos que foram feitos 
provavelmente farei”; “Dar um novo enfoque nas 
atividades de experimentação.”; “Ter a conscientização 
que experimentos simples podem ser utilizados em sala 
de aula”.

Essas afirmativas deixam claro que os professores sentiram-se 
sensibilizados quanto a uma possível mudança em como realizar seus 
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processos avaliativos em Física.
Ao participarem do workshop perceberam que não precisam ter gastos 

exorbitantes e nem uma super infraestrutura na escola, como laboratório, por 
exemplo. Viram que tudo pode ser realizado dentro da sala de aula.

O sentido expresso pelo professor, de dar-se conta da necessidade de 
melhorar a avaliação dando o enfoque à experimentação vem ao encontro à 
importância de entendermos que a avaliação deve ir além da apreciação do 
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. A avaliação levará a uma revisão 
do processo de ensino: revisão dos conteúdos, dos métodos utilizados, das 
atividades e das práticas realizadas (ANDRÉ; PASSOS, 2001).

Nesse sentido, vemos a necessidade de considerar a realidade concreta 
dos docentes que atuam nas escolas, as experiências avaliativas que trazem 
consigo, o que para eles significa avaliar, que saberes e práticas avaliativas 
já desenvolveram e propor novas alternativas, propostas diferenciadas que 
sejam viáveis e concretas, pois o objetivo final de todo o processo educativo é 
a aprendizagem do educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordar o tema avaliação é complexo por assumir sentidos diferentes 
em função da concepção pedagógica que se adote.

Nosso trabalho mostra uma possibilidade de prática avaliativa em Física 
vivenciada por um grupo de 4 docentes da rede municipal de ensino de Volta 
Redonda, no entanto, esse estudo de caso e a fundamentação teórica utilizada 
nos permitem inferir que essa situação pode acontecer em outros contextos.

Temos clareza de que foi um desafio para os professores, ao participarem 
da oficina, entenderem o conceito de Campo Conceitual e elaborarem os 
indicadores de aprendizagem em tão pouco tempo, quatro horas de encontro.

No entanto, um aspecto importante a se considerar é que percebemos 
que houve uma receptividade dos docentes em direção a uma reflexão sobre 
as suas práticas de ensino e, consequentemente, das suas práticas de avaliação.
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O ensino de Microbiologia nos anos finais do 
Ensino Fundamental: do PCN à BNCC

Aline Lourenço Bittencourt1, Dryelle Rodrigues de Oliveira2 e 
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RESUMO
A Microbiologia presente nos documentos oficiais vem sendo abordada de forma 
muito superficial no Ensino Fundamental. O entendimento dessa ciência é importante 
para diversos setores da nossa sociedade por fazer parte do organismo dos seres vivos 
como microbiota. O presente trabalho apresenta, através de uma análise documental, 
um estudo comparativo da Microbiologia no ensino das Ciências da Natureza no 
Ensino Fundamental, considerando as propostas dos documentos curriculares nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). A análise dos dados realizada por meio da leitura flutuante resulta que a 
Microbiologia não faz parte dos conteúdos dos anos finais do Ensino Fundamental, 
existindo assim um retrocesso a respeito do tema. A ausência é mais notável na Base 
Nacional Comum Curricular, por ser um documento que pretende ser o principal guia 
de uso para o professor, deixando mais esta lacuna na abordagem a respeito de um 
tema do cotidiano e que poderia favorecer a discussões de questões relacionadas à 
promoção de saúde.
Palavras-chave: Microbiologia; Anos Finais do Ensino Fundamental; Documentos 
curriculares; Promoção à saúde.

ABSTRACT
The Microbiology that is present in official documents has been gradually diminished 
and approached very shallowly in Junior High School. The understanding of that 
science is important in several areas of our society and for being part of living beings’ 
organisms such as the Microbiota. This paper presents, through documental analysis, 
a comparative study of Microbiology in the teaching of Natural Sciences in Junior 
High School, considering the objectives of syllabus documents in the PCN (National 
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Curriculum Paramenters) and in BNCC (Curriculum Common National Base). The 
analysis of the data through first reading results that Microbiology is not comprised 
in the contents taught in Junior High School, which means there is a regression on the 
subject. The absence is more noticeable in BNCC, as a document that intends to be 
the main guide for use by the teacher, leaves this gap in the approach regarding a daily 
theme more and that could favor the discussion of issues related to health promotion.
Keywords: Microbiology; Junior High School; Curriculum documents; Health 
promotion.

INTRODUÇÃO

A Microbiologia é ciência que se dedica ao estudo de organismos: 
como as bactérias, algas unicelulares, protozoários e fungos. A Microbiologia 
é tão ampla que engloba os vírus, estruturas que geram grandes discussões no 
meio científico e que são conhecidos por serem microrganismos acelulares 
(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). É uma ciência que possui grande 
importância na sociedade, estando presente no cotidiano das pessoas, 
geralmente relacionada à higiene pessoal e à saúde (CASSANTI et al., 2008). 
Sua compreensão possui importância desde a indústria farmacêutica, indústria 
alimentícia, controle de doenças, reciclagem de lixo, além de estar presente no 
organismo dos seres vivos como a microbiota.

Dentro do universo escolar, as noções de Microbiologia ofertadas aos 
alunos permitem uma visão dos microrganismos, bem como de sua importância 
para a saúde humana, manutenção do equilíbrio ecológico e diversas aplicações 
e benefícios tanto individuais quanto coletivos (KIMURA et al., 2013; 
MADIGAN et al., 2016). Os ancestrais bacterianos são conhecidos como os 
primeiros organismos celulares vivos que aparecem na terra, por isso o estudo 
da Microbiologia, tal como é estudado e abordado hoje, é relativamente 
recente. Estudos apontam que foi iniciado há aproximadamente 200 anos, 
entretanto, mesmo antes deste período, já existem relatos da visualização de 
células eucarióticas (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Uma das maiores descobertas na Biologia, e principalmente no mundo 
microscópico, ocorreu em 1665. Com a ajuda de um microscópio elaborado 
com lentes de vidro, Robert Hooke conseguiu visualizar as estruturas de 
frutificação de bolores, primeira descrição conhecida de microrganismo 
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(MADIGAN et al., 2016). Após a descoberta desse mundo microscópico, os 
cientistas tentaram entender e elucidar como a vida era gerada. A hipótese 
que eles acreditavam descrevia que algumas formas de vida poderiam surgir 
de maneira espontânea. O conceito de geração espontânea existe desde a 
antiguidade, sendo conhecido também como abiogênese (MADIGAN et al., 
2016).

A questão da Abiogênese se manteve até 1861, quando o cientista 
Louis Pasteur conseguiu provar em seus experimentos que os microrganismos 
podem estar presentes na matéria não viva, que a vida microbiana pode ser 
destruída com o calor e que podem ser elaborados métodos de bloquear o 
acesso de microrganismos do ar ao ambiente nutritivo (GUERRA, 2016).

REFLETINDO SOBRE A MICROBIOLOGIA NA ESCOLA

O termo Microbiologia é interpretado pelo senso comum 
predominantemente como “algo pequeno e que transmite doenças” 
(CASSANTI et al., 2008). Quando falamos em Microbiologia, no geral, os 
alunos associam os microrganismos apenas como agentes causadores de 
doenças, podendo ocasionar uma correlação equivocada (CASSANTI et al., 
2008). Pessoa et al. (2012) ressaltam que, “embora somente 2% das bactérias 
sejam patogênicas, uma parte significativa dos alunos ainda acredita que todas 
causam doenças”. Certamente isso contribui para a construção de conceitos 
equivocados.

Madigan et al. (2016) ressaltam que a Microbiologia deve ser utilizada 
como base nos estudos de Biologia, as Ciências Naturais, no caso dos Ensino 
Fundamental pela grande diversidade e as suas funções em diversos ambientes. 
Os autores destacam ainda a subdivisão da Microbiologia em duas vertentes: 
“o entendimento básico da natureza e do mundo microbiano e a aplicação do 
nosso entendimento acerca da Microbiologia para benefício da humanidade e 
do planeta”.

Assumindo contribuição direta para a vida dos alunos e para a sociedade, 
o conhecimento básico sobre Microbiologia é muito importante para nos 
tornarmos indivíduos mais conscientes em nosso dia-a-dia. Principalmente 
porque essa área está diretamente relacionada à nossa higiene pessoal e saúde, 
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bem como a inúmeros outros aspectos relacionados ao funcionamento do 
meio ambiente, sendo um tema merece especial destaque no ensino básico 
(CASSANTI; ARAÚJO; URSI, 2008).

Uma das maneiras de aproximar a Microbiologia dos alunos e do seu 
cotidiano é com a realização de atividades experimentais investigativas. 
Krasilchick (2000), Campos e Nigro (1999) relatam que a metodologia 
de atividades práticas pode fazer com que o aluno seja capaz de criar uma 
situação problema e levantar questões sobre temas específicos, planejar, 
realizar, as observações, registrar e avaliar os resultados, desenvolver sua 
teoria e compará-la com outras já existentes, relacionando o conteúdo com 
aspectos práticos do seu cotidiano.

O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS CURRICULARES OFICIAIS

Com a crise da sociedade capitalista entre as décadas de 70 e 90, 
passou-se do modelo de processos produtivos fordistas para o toyotista 
(SAVIANI, 2019) rompendo com o modelo de educação voltada para o 
mercado de trabalho, como preconizava a LDB 5.692, de 11 de agosto de 
1971. O ideário que prevaleceu na década de 90 estava voltado para interesses 
privados “guiada pela ênfase nas capacidades e competências que cada pessoa 
deve adquirir no mercado educacional para atingir uma melhor posição no 
mercado de trabalho” (GENTILI, 2002).

Nesse novo contexto apresentado na LDB 9.394/96, não cabe mais ao 
Estado o dever de preparar a mão-de-obra para postos de trabalho, e sim, é 
dado ao indivíduo o que Saviani (2019) nomeia como “empregabilidade”, ou 
seja, dar o direito de escolha preconizando adquirir meios que permitam ser 
competitivo no mercado de trabalho. Segundo o artigo 22 da LDB 9394/96, 
deve-se assegurar a todos “a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores, conforme previsto pela Constituição Federal de 1988, no art. 210: 
“serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais”.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados a partir da 
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LDB, tendo como função a sugestão de referenciais curriculares para a 
Educação Básica, procuravam garantir a acessibilidade a professores do todo 
território nacional. Tratava-se de uma coleção composta por dez volumes, 
divididos da seguinte forma: um livro de introdução; seis referentes às 
áreas de conhecimento, como: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências 
Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física; três referentes aos 
Temas Transversais, sendo o primeiro destes com a introdução aos Temas 
Transversais, justificando a proposta da integração juntamente com as 
questões sociais; o segundo, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual, e o 
terceiro, Meio Ambiente e Saúde. A coleção era dividida em dois segmentos 
(Ensino Fundamental, subdividido em anos iniciais e finais, e Médio)4. Cabe 
ressaltar que a função “não impositiva” do PCN acaba sendo desviada quando 
observa-se a Lei nº 10.172, que aprova o Plano Nacional de Educação, e entre 
as metas estabelecidas para o ensino fundamental consta “Assegurar que, 
em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos pedagógicos, 
com observância das Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais” (BRASIL, 2001).

O objeto da pesquisa para esse trabalho se limitou ao Ensino 
Fundamental II, atualmente do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

A pesquisa foi realizada através da leitura flutuante nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais na área de conhecimento Ciências Naturais, e nos 
Temas Transversais do Meio Ambiente, de Saúde e de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, com os seguintes descritores relacionados à temática 
“Microbiologia”: microrganismos, bactérias, vírus, protozoários e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST). Cabe ressaltar que, atualmente, o termo 
utilizado é Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) após Decreto n° 
8.901/2016, publicado no Diário Oficial da União em 11.11.2016. Seção I, 
páginas 03 a 17. Porém, por se tratar de um documento anterior a essa data, 
utilizaremos Doença Sexualmente Transmissível (DST).

Após tal análise, foi feita a mesma pesquisa na BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular), que pode ser definida como um documento de caráter 
normativo, dividido em conhecimentos, habilidades e competências 

4 Disponível no endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?i-
d=12657:parametros-curriculares-nacionais-5o-a-8o-series
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essenciais e de caráter obrigatório para todas as instituições de Educação 
Básica, justificando-se como instrumentos de uma “formação integral e 
para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (BNCC-
Disponível no endereço eletrônico: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na análise dos PCN do ensino fundamental II, o termo Microbiologia 
não foi encontrado em todo o documento avaliado. O termo microrganismo 
não foi encontrado, pois a palavra, na época da elaboração do PCN, era escrita 
com a grafia “microorganismo”. Atualmente, após o acordo ortográfico, que 
entrou em vigor no ano de 2009, alterou palavra para microrganismos. O 
termo microorganismo, foi encontrado três vezes: primeiramente, no volume 
de Ciências Naturais relatado no contexto do século XIX, momento esse que 
Pasteur revoluciona a Microbiologia com novas técnicas de conservação 
(BRASIL, 1998, p. 25); pela segunda vez no volume Meio Ambiente dando 
ênfase ao desequilíbrio ecológico que as queimadas podem gerar ao solo 
(BRASIL,1998, p. 56), e no volume Saúde associado ao bacilo de Koch, 
apresentado como um grande vilão da tuberculose, reforçando a ideia de que 
os microrganismos são seres em sua maioria patogênicos.

O termo bactéria foi abordado em uma comparação entre os planetas do 
sistema solar, a presença de seres vivos e, principalmente, as características 
necessárias para a sobrevivência desses organismos (BRASIL, 1998); na 
definição de ecossistemas”(BRASIL, 1998 p. 174), repetindo-se apenas na 
referência e explicando os componentes bióticos e abióticos do ecossistema, 
ou seja explicando basicamente o mesmo conceito abordado anteriormente 
(BRASIL, 1998); como agente biológico, causador de doenças (BRASIL, 
1998), seres decompositores (BRASIL, 1998).

O termo vírus aparece associado às questões de infecções sexualmente 
transmissíveis e à gravidez na adolescência (BRASIL, 1998). Já no segundo 
momento, a palavra vem associada à Acquired Immunodeficiency Syndrome 
(AIDS) (BRASIL, 1998). Das 21 vezes em que o termo Doenças Sexualmente 
Transmissíveis aparece no tema transversal “Orientação Sexual”, 15 vezes 
está associado à AIDS e seis vezes citado de forma separada (mas, de alguma 
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maneira, associada a medidas de prevenção à AIDS). Assim, é possível 
observar que nesse documento há a abordagem das questões sobre doenças 
sexualmente transmissíveis, sempre associadas à AIDS, não havendo citação 
de outras doenças, como por exemplo: sífilis, gonorreia ou hepatite.

Os termos bactérias, protozoários e fungos aparecem juntos, no primeiro 
momento, explicando os componentes bióticos e abióticos do ecossistema 
(BRASIL, 1998).

A BNCC apresenta 600 páginas dividida em: Apresentação, 
Introdução, Estrutura da BNCC, A Etapa da educação Infantil, a Etapa 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e a ficha técnica. A Etapa do 
Ensino Fundamental possui o título relacionado ao Ensino de Ciências “A 
área de Ciências da Natureza”, onde se encontram os subtítulos: “Ciências; 
Ciências no Ensino Fundamental – anos iniciais: unidades temáticas, 
objetivos e conhecimento e habilidades” (que não fazia parte do objeto de 
pesquisa deste trabalho, uma vez que está focado no Ensino Fundamental II); 
“Ciências no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos 
de conhecimento e habilidades”.

Na BNCC, o termo Microbiologia é apresentado uma vez, no título 
“Currículos: BNCC e itinerários”, porém esse tópico está direcionado ao 
Ensino Médio (BRASIL, 2018). O termo microrganismo aparece na BNCC, 
porém apenas como conteúdo do 4º ano do Ensino Fundamental, dentro da 
unidade temática vida e evolução (BRASIL, 2018). Cabe ressaltar que o termo 
microrganismo não é citado nos anos seguintes do Ensino Fundamental.

O termo vírus aparece como habilidade matemática no 9º ano do 
Ensino Fundamental, relacionado à unidade temática de grandezas e medidas, 
não sendo levado em consideração a necessidade do conhecimento sobre 
o tema em Ciências, ainda mais por ser um documento de base curricular. 
Seria fundamental se incluíssemos, por exemplo, o conhecimento dos vírus 
na área de Ciências, como os determinantes sociais em saúde e infecção 
por Papilomavírus humano – HPV, o HIV, o H1N1, as Arboviroses e agora 
a Pandemia do COVID- 19. Conhecimentos estes que gerariam habilidades, 
modificariam atitudes e não seriam tão necessárias as explicações em massa 
das formas de contágio, desinfecção, barreira mecânica, EPI (Equipamento 
de Proteção Individual), vocabulário que vem sendo apresentado de forma 
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abrupta no cotidiano da população mundial.
O termo fungos foi abordado uma vez em todo o documento BNCC, 

na unidade temática Vida e Evolução, pertencente aos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. As questões econômicas, alimentares ou ecológicas 
como mutualismo, competição e a capacidade patogênica desse organismo 
continuaram esquecidas e não foram retratadas no documento.

Os documentos aqui analisados - PCN e BNCC - mostraram que o 
ensino de Microbiologia é pouco explicitado no que se refere aos anos finais 
do Ensino Fundamental, sugerindo menor discussão no currículo de ciências 
naturais e não permitindo uma associação dos termos que englobam o tema.

Sobre a importância da temática, Madigan (2016) ressalta que, se 
não houvesse os microrganismos em nosso ambiente, as formas de vida 
superiores nunca teriam surgido e não poderiam ser sustentadas. De fato, o 
próprio oxigênio que respiramos é o resultado de atividade microbiana. Os 
microrganismos precisam ser enxergados como fundamentais para a vida na 
terra e para a sua manutenção.

Neto e Diniz (2016) citam que: “(...) mesmo sendo um assunto 
amplamente associado ao noticiário diário da mídia, assim como a 
biotecnologia, a Microbiologia vem sendo trabalhada na sala de aula de forma 
fragmentada e descontextualizada”. A descontextualização da Microbiologia 
nos leva a diversas discussões em relação à falta da promoção de saúde, 
da conscientização sobre o meio ambiente e do conhecimento sobre o 
próprio corpo, pois compreender a microbiota é essencial para entender o 
funcionamento do corpo humano.

A Microbiologia hoje está cada vez mais presente no cotidiano das 
pessoas, como exemplo no marketing de produtos do universo microbiológico: 
no setor de higiene pessoal, com hidratantes corporais probióticos, sabonetes 
etc.; no setor alimentício e nas propagandas envolvendo remédios probióticos. 
Além de serem amplamente utilizados e veiculados na mídia.

Alguns autores citam em seus trabalhos a importância do ensino de 
Microbiologia, desde cedo, para crianças (BYRNE; SHARP, 2006; BYRNE, 
2011; MAFRA, 2012; CARVALHO; MAFRA; LIMA, 2015). Ressaltam 
ainda ser de suma importância que os estudantes continuem em contato com 
essa ciência, pois Byrne (2011) e Carvalho, Mafra e Lima (2015) demostram 
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em seus estudos que mesmo após o ensino formal do tema, muitas crianças 
continuam a reter ideias alternativas, contraditórias e negativas sobre a ação 
dos microrganismos.

A formação docente também deve ser considerada, pois como a 
BNCC define que o 4º ano é o único ano do Ensino fundamental responsável 
por abordar bactérias, vírus e protozoários, os professores precisam estar 
preparados para enfrentar esse desafio. O estudo de Gatti (2010) mostra 
que o currículo proposto pelos cursos de pedagogia tem uma característica 
fragmentária, apresentando um conjunto disciplinar bastante disperso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, os documentos curriculares analisados, exercendo o 
papel de norteadores da educação nacional, demonstraram que a Microbiologia 
é apresentada de forma superficial no PCN e, ao chegar, na BNCC se apresenta 
bastante segregada, pois o aluno só terá contato com os conteúdos pertinentes 
à Ciências no 4º ano do Ensino Fundamental. Nesse período, temos um fator 
que influencia ainda mais, que é a formação do professor que atua nesse ano 
de escolaridade, sendo na maioria das vezes, um professor generalista, em sua 
grande maioria com formação apenas em Pedagogia.

A aprendizagem e a mudança de comportamento, como parte do 
processo de aprendizagem, possuem uma relação diretamente biológica ao 
utilizar-se da plasticidade cerebral, que é a capacidade de fazer e desfazer 
ligações entre os neurônios, em consequência da interações constantes entre 
ambientes internos e externos, como também o tempo que você se relaciona 
pode levar a criação de novas sinapses, permitir um maior controle sobre a 
aprendizagem. 

Por se tratar de um documento normatizador a Microbiologia na BNCC 
é pincelada com ausência de temas importantes, como microrganismos, 
bactérias, vírus. Temas estes que poderiam suscitar a conscientização de 
forma mais clara, gerando habilidades, modificando atitudes e não seriam tão 
necessárias as explicações em massa das formas de contágio e desinfecção, 
vocabulário que vem fazendo parte do dia a dia da população mundial de 
forma abrupta. Outro entrave é a grande distância entre os temas abordados, 
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que em tratando-se de aprendizagem, pelo viés da neuroplasticidade, o desuso 
daquela informação, ou o pouco contato sem continuidade, pode gerar ligações 
neuronais sem funções específicas.

Salientamos sobre a importância da reflexão, de uma forma geral, no 
lugar das Ciências na BNCC, acabando sendo excluída em virtude da política 
de ranqueamento que a educação pública vem se tornando.

Esperamos que o artigo possa contribuir para levantar questionamentos 
sobre a necessidade de refletir sobre os papéis dos documentos oficiais 
curriculares e a relação com o sujeito que se pretende formar, ou seja, 
que parcela da sociedade estará se beneficiando, e o lugar do ensino de 
Microbiologia na promoção à saúde da população.
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Curta Ciências - Transversalidades na Saúde e no 
Ambiente

Clementino Junior1

RODA DE CONVERSA CULTURAL

A Roda de Conversa Cultural do VI ENECiências teve como objetivo unir 
experiências audiovisuais que dialogavam com as seguintes frentes: educação 
audiovisual, educação ambiental, cinema e saúde. Com uma curadoria 
conjunta de Clementino Junior pelo CAN – Cineclube Atlântico Negro e 
CineGEASur, e o professor Rafael Nogueira pelo NUPEM/UFRJ e CUCA/
UFRJ, o encontro buscou triangular as experiências educacionais na área de 
saúde e meio-ambiente, realizada pelos estudantes do CAN e do CUCA, além 
de um curta-metragem contemplado pelo edital de produção da Vídeo-Saúde 
da FIOCRUZ, o documentário Meia Lua Falciforme, dirigido por Débora 
Evellyn Olimpio e Denise Kelm. Débora também participou do bate-papo 
com Clementino e Rafael.

As narrativas audiovisuais, construindo um espaço de diálogo de saberes 
em um evento científico é o reconhecimento que a chamada 7ª arte, o cinema, 
vem cumprindo um papel fundamental em documentar em uma linguagem 
mais acessível ao público – em um país onde o analfabetismo ainda é uma 
realidade –, a divulgação de assuntos urgentes que nem sempre recebem o 
merecido destaque em redes sociais ou nas emissoras de televisão.

A mediadora do debate foi a vice-presidente da ASFOC/FIOCRUZ, 
Mychelle Alves, e o diálogo se deu a partir das experiências educacionais 
para promoção da saúde, meio-ambiente e ciências, e da importância de 
editais como o do Vídeo-saúde, para a produção audiovisual em um momento 
de restrições das políticas públicas de produção e da inoperância de órgãos 
federais que durante os governos progressistas fomentaram e descentralizaram 
os recursos públicos para o audiovisual.

As obras refletem inúmeros aspectos de histórias e narrativas que 
trazem este panorama.

1 GEASur / UNIRIO e CAN – Cineclube Atlântico Negro – clementino.jr1@gmail.com 
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O curta-metragem documentário “Meia Lua Falciforme”, de Débora 
Evellyn Olímpio e De Kelm, a partir de depoimentos apresenta como o 
racismo estrutural na área da saúde implica numa não evolução do tratamento 
da Anemia Falciforme, doença predominante na população afrodescendente. 
Os relatos expõem as lutas diárias daqueles que buscam tratamento, seu 
cotidiano e o que poderia ser feito a partir de práticas existentes na medicina 
para combatê-lo desde cedo.

O curta-metragem “Cicatrizes Numéricas” é um experimento poético 
fruto de uma oficina do professor Rafael Nogueira do CUCA/UFRJ com 
integrantes do GEASur – Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde 
el Sur, realizada em Macaé e ilustrando os impactos ambientais na região 
causados pela indústria do petróleo como retrato de uma luta mundial que 
ultrapassam as fronteiras do município fluminense.

“Águas no Muquém” foi fruto da primeira oficina Memória Portátil, 
do CAN realizada em duas etapas em 2013 em União dos Palmares/AL, 
onde educadores e produtores culturais participantes fizeram o documentário 
sobre um episódio marcante na enchente do Rio Mundaú em 2010, quando 
aproximadamente 30 pessoas se salvaram escalando os dois pés-de-jaca 
do Quilombo do Muquém, vendo as águas levarem todos os seus bens e 
depreciando suas moradias, ficando nas árvores por mais de 10 horas. Após 
a conclusão do documentário, a placa colocada pela secretaria marcando o 
episódio foi removida e as árvores foram cortadas, sob a alegação de estarem 
doentes. O filme é o único registro da memória oral e da existência dos dois 
pés-de-jaca que co-protagonizaram o episódio.

O micro metragem documentário “Pontes”, também realizado em 
Macaé, foi fruto de uma oficina Memória Portátil oferecida pelo CAN em 
2018 no polo universitário, onde em produção coletiva os jovens refletiram sobre 
como as pontes da cidade e o trânsito de pessoas refletem um quase invisível 
apartheid social e racial no território.

O curta-metragem “Mudança de Foco” é um curta-metragem feito 
por Rafael Nogueira pelo projeto Ararinha na Natureza, com o objetivo de 
reintrodução da quase extinta ararinha azul na caatinga, e onde num jogo 
semiótico se confrontam perspectivas da busca da ave pela mira de caçador 
de imagem.
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O documentário “Baía”, curta-metragem de Clementino Junior, fecha 
a sessão, trazendo um retrato presente do conflito ambiental existente na Baía 
de Sepetiba pelas ações do Porto de Itaguaí que mudou a realidade da pesca 
na região, impactou o comércio e os bairros da região, e dificultou a atividade 
pesqueira pela qualidade da água repleta da poluição do polo industrial de 
Santa Cruz e Costa Verde, e do resistente assoreamento da orla.

Da saúde da população, passando por deslocamentos, barragens e 
poluição, os filmes seguiram a dinâmica proposta desde o início da pandemia 
do Covid-19 pelo CineGEASur: os curtas foram disponibilizados ao público 
durante os primeiros dias do evento, e no último o público vinha para a sala 
virtual participar do debate, que extrapolava as experiências de assistir os 
filmes, pois a mediação da cientista Mychelle e as experiências educacionais e 
de profissional de saúde de Débora Evellyn acrescentaram toda uma reflexão 
sobre o conteúdo ali presente nas obras.

CONCEITOS

Na Roda de Conversa Cultural as conversas transitavam entre os temas 
vinculados à saúde e aos conflitos ambientais apresentados nas obras, na 
linguagem narrativa entre estreantes na linguagem audiovisual e educadores 
se exercitando em novas formas de narrar esses temas, e a importância do 
encontro das três experiências, da Vídeo-Saúde, do CAN e do CUCA, através 
de uma prática que vem sendo adotada desde a pandemia pelo CineGEASur, 
integra e contribui para a divulgação e debate a partir destes acervos. A solução 
de compartilhamento online dos filmes e da conversa com o público acontecer 
em conferência e por chat em redes de transmissão ao vivo é uma opção diante 
do enfrentamento à pandemia pelo Covid-19 e uma forma de contribuir com 
os protocolos de combate à proliferação do vírus, sem deixarmos de avançar 
neste diálogo pautado na transversalidade.

A educação ambiental e a formação em saúde têm um espaço amplo a ser 
explorado a partir da linguagem audiovisual, e o que a prática do CineGEASur 
propôs foi a disponibilização das obras por links de maneira assíncrona 
durante o período do evento, com menções a estas durante as demais rodas de 
conversa, para que cada participante do encontro pudesse assisti-las dentro de 
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sua própria agenda disponível, de forma que o encontro no último dia fosse 
exclusivamente para a conversa e troca de saberes. 

O cineclubismo surge como espaço de reflexão que não se resume 
a assistir ou “consumir” os filmes, mas entender a própria audiência dos 
filmes como uma experiência coletiva. Há 110 anos os sindicatos franceses 
se viam buscando rolos de filmes educativos sobre temáticas de saúde, 
ciências e sociedade nas distribuidoras para exibir para a classe trabalhadora 
com proposta didática e de conscientização, para um público que mesmo no 
início do cinema comercial não frequentava essas salas ou o fazia por puro 
entretenimento.

A experiência de assistir filmes juntos pode ser catártica tanto em obras 
comerciais, filmes de ação, romance etc., como em produções científicas ou 
de caráter mais ativista em pautas que se distanciam do entretenimento e 
abordam assuntos urgentes para a sociedade. O ato de assistir juntos um filme 
e poder conversar sobre ele depois, como uma extensão da experiência, tornam 
comuns as formas com cada obra afeta a audiência. Sendo assim a percepção 
das proximidades e disparidades na recepção das mensagens e informações ali 
presentes se colocam em harmonia ou oposição em diálogo após a exibição, e 
além de como as obras os afetam, as visões distintas ampliam essa experiência 
em que nos entendemos diferentes diante da mesma motivação para assistir 
cada obra, que é em contraponto um dado de afinidade.

Algumas coisas que ficaram nítidas, frutos das discussões desta roda 
cultural, foi entender que as formações em audiovisual, ali representadas 
pelo CUCA e pelo CAN, assim como a experiência da realizadora Débora 
Evellyn Olímpio em um curta-metragem realizado por um edital de saúde – 
que a faz trabalhar uma temática que domina por outras ferramentas e uma 
linguagem onde estava mais familiarizada como audiência e não como autora 
–, apontam para o audiovisual como uma forma também de refletir sobre o 
conhecimento adquirido nas pesquisas acadêmica ou nas experiências de 
vida, na necessidade de compartilhar ao público de uma maneira ilustrada e 
sonorizada sua perspectiva sobre esses assuntos. 

Fazer um filme, estruturando a sua narrativa é uma forma de avaliar 
criticamente a própria perspectiva acerca do tema abordado, pois há um 
cuidado maior com a forma como vai expor a ideia à terceiros. O cinema 
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pode se basear em narrativa e linguagem, e como tal pode conter de maneira 
muito mais acessível o conteúdo de artigos e teses para contribuir de alguma 
maneira para a popularização da pesquisa científica e da diversidade narrativa, 
tornando transversal esse encontro entre ciência, educação, produção 
audiovisual, e urgência de uma democratização no acesso à internet e as redes 
de informação qualificados. Transversal também em entender o diálogo entre 
assuntos qualificados pela academia e as experiências individuais e coletivas 
que vem de grupos e indivíduos distintos como de igual peso para a discussão 
de saúde e meio-ambiente.

E que as luzes e sons saídas das telas de computador e aparelhos 
celulares permaneçam, assim como as luzes dos projetores em salas escuras, 
retornando a possibilidade do encontro e da experiência coletiva presencial, 
que só será possível diante de uma tomada de consciência profunda por parte 
da sociedade, para que a presente pandemia e outras que possam vir a segregar 
as pessoas não se estabeleçam daqui por diante. Projetemos “inéditos viáveis”, 
como propunha Paulo Freire. 



Ciência, Cultura e LiveShow, uma combinação 
perfeita em tempos pandêmicos

Maylta Brandão dos Anjos1; Celso Sánchez2 e 
Edgar Miranda da Silva3

PARA INÍCIO DE CONVERSA...

Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño

Y así como todo cambia
Cambia el sol en su carrera

Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste

De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera

Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor

Por mas lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor

De mi pueblo y de mi gente
Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia todo cambia...

                 Mercedes Sosa

Marcado pela pandemia do Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2), o evento que realizamos proporcionou atividades culturais e 
artísticas e o nosso último momento cultural foi uma despedida com a liveshow de 
Indiana Nomma, no seu “Tributo a Mercedes Sosa”. Indiana Nomma é filha 

1 Professora da UNIRIO e integrante do GEASUR - maylta.anjos@unirio.br
2 Professor da UNIRIO e coordenador do GEASUR - celso.sanchez@hotmail.com
3 Professor Colégio Pedro II e coordenador do GEPES - edgar.miranda620@gmail.com
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de brasileiros, um baiano e uma gaúcha perseguidos e exilados pela ditadura 
militar, militantes e professores que experimentaram o horror daqueles 
tempos. A cantora nasceu no exílio, em Honduras, morou na antiga Alemanha 
Oriental e voltou ao Brasil, em 1987, onde conviveu com o movimento de 
renascimento do rock brasileiro sob o som e a influência de Renato Russo, a 
Legião Urbana, Capital Inicial e outros. 

Indianda trouxe com ela sua brasilidade ímpar e sua história marcada 
no corpo e na voz de quem em outros países e culturas viveu as passagens por 
diferentes estilos, do rock ao jazz. Sendo impregnada pela música latina, teceu 
uma versatilidade que impressiona. Em sua voz, mostra na interpretação e 
emoção, as influências recebidas dos vários países que formou sua identidade 
plural e a deu uma experiência cosmopolita. 

Sua espontaneidade multicultural faz dela uma pessoa criativa, 
envolvida, dedicada e talentosa e com um senso de humor ímpar, além de 
uma vida dedicada às práticas musicais e ao seu crescimento espiritual. Com 
essa cantora engajada na luta pela liberdade, solidariedade, arte e cultura 
encerramos o VI ENECiências, reavivando Mercedes Sosa, num show que ela 
nos presenteia há mais de 20 anos pelo Brasil, Itália, Argentina e Alemanha. 

Na live, Indiana nos encantou, mais uma vez. A sua versatilidade 
musical que, como mencionamos, passeia do jazz ao blues, passando pelo 
rock, rap e MPB, sinaliza seu tom aberto à musicalidade e as suas formas. 
Como ela disse em reportagem para o Jornal O Globo: "Já fui backing vocal 
de sertanejo, cantei música no carnaval e participei de banda de discoteca dos 
anos 1970. Mas o jazz me chamou. Procuro valorizar pessoas que tenham 
importância na questão afrodescendente, que é muito forte".

Sua música, também mostra as influências das religiões afrobrasileira. 
Salienta o jazz, como veículo de protesto, na raiz do blues criado pelos negros 
africanos. Indiana Nomma, nessa pegada, homenageia as músicas raízes 
como representante consciente dessa herança. E em Mercedes Sosa, traz a 
La Negra”, a ameríndia, “a voz com mais alma”. Traz a voz dos "sem voz". 
Legado esse que passará para várias gerações. Cantando Mercedes ela revela 
suas preocupações sociais, apresentando o repertório da Nueva Canción, 
que entoa o movimento musical mobilizador, instigador e conscientizador 
das raízes indígenas, africanas, andinas e espanholas marcada pela invasão 
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colonial que jogou no fosso da inviabilidade e desigualdade sociais o que não 
era europeu.

A live mostrou que ao falar de Ciência, pensamos também o mundo. 
Não nos apartamos do que nos é intrínseco, nos constitui como humanos e 
nos constrói no mundo. Por isso, registramos esse momento cultural para 
refletir os efeitos da boa música em momento pandêmicos e, no nosso país, 
de retrocessos políticos educacionais, artísticos, culturais, causados por um 
governo amante das armas. 

Endossamos o convite para os participantes do encontro, para o deleite 
nas letras que nos tocam, sensibilizam e transformam, alargando respeito 
humano e dignidade.  Um convite feito para que nunca nos calemos. O show de 
resistência musical nos mostrou Mercedes pela voz de outra mulher que forte, 
prossegue e que também faz da voz e da canção a denúncia contra injustiças, 
desigualdades e opressões, mas ao mesmo tempo também traz o anúncio da 
utopia, do sonho possível e do que Paulo Freire chamaria de inéditos viáveis. 
A música abre esse caminho para a construção de outras possibilidades, mas 
sobretudo, o convite para alargar nossa palavramundo, ainda lembrando o 
mestre Paulo Freire, na construção de pontes e diálogos entre arte, educação 
e ciência. 

O CONCEITO DE LIVESHOW E SUAS POSSIBILIDADES DE 
TECITURAS

A ideia liveshow proporciona uma interação ao vivo com a artista em sua 
performance, possibilita o engajamento do público no calor da expressividade 
da apresentação e com isso se estabelece uma conexão diferenciada, única, 
uma vivência que aflora a sensibilidade e permite a captação da mensagem 
musical em outros patamares. Trata-se de uma combinação singular de levar 
beleza, conceito e arte à casa das pessoas em tempos pandêmicos.  Nos 
quase dois últimos anos, a tecnologia da comunicação foi intensamente 
acessada para que pudéssemos, dentro do isolamento social decretado em 
março de 2020 como diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
necessárias para conter o espalhamento do vírus e reduzir a sua letalidade. 
Nesse cenário, prosseguimos com nossas atividades, dando sentido à vida. 
Porque precisamos, nesse momento, ultrapassar as fronteiras do tempo e do 
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espaço, acessando o mundo para além de nossas restrições físicas imediatas 
nos foi e nos é necessário. Porque esse recurso nos mostrou a possibilidade 
de concretizar o “ao vivo”, de outra forma, preservando a estrutura física do 
isolamento. Porque uma live é um não estar sozinho, um não estar isolado. 
Porque o efeito e possibilidade do estar ao vivo proporcionado pela live, vem 
sendo aperfeiçoado e transformado, conforme os apontamentos apresentados 
pelos usuários, para que assim possam melhor estar juntos pela possibilidade 
do acesso. 

Segundo Lupinacci (2001) as lives permitem a copresença física entre 
performers e público no mesmo tempo e espaço, o que vimos ser feito no 
Show de Indiana, que no seu estúdio aberto para a transmissão nos presenteou, 
em tempo real, com sua tocante interpretação e emoção. A emoção musical 
dela aconteceu no aqui e agora reavivando a arte, o belo e a sensibilidade 
na copresença física, mediada pela tela. Aconteceu entre ela performando e 
a imediata reação de seus fãs, numa audiência específica onde a mediação 
técnica nos garantiu o senso presente da realidade possível.

A liveshow permitiu a transmissão instantânea, popularizando o 
conteúdo e as interfaces trabalhadas no VI ENECiências. Nas interações 
espontâneas e no engajamento dado àquele tempo real, estávamos fisicamente 
mediados pela técnica e prontos para ver da melhor forma seus pixels da tela. 

Isso significa que por trás das lives há sempre um compromisso com 
a experiência única e autêntica, com a qualidade da transmissão, sem que se 
perca dentro do soberano plano da cultura. 

Nossa liveshow foi pré-agendada, fazendo com que garantíssemos a 
organização presencial dos nossos inscritos, que em pleno outubro de 2020 
estava no auge do distanciamento físico, vivendo o senso diário de sua realidade 
privada. O acesso imediato às programações dos eventos, no tempo em que 
elas aconteciam, faz sentir como se estivéssemos no presencial momento, 
captando a emoção do instante e a evocação de uma experiência de igual 
compartilhamento.  Esse fato, no isolamento social, tornou a distância menor, 
no sentido de perceber e sentir a presença à tempo e no tempo. (LUPINACCI, 
2001)

A liveshow foi transmitida pelo YouTube com a performance sonora, 
realizada por Indiana. No registro fonográfico, Indiana promoveu a prática 



124

Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências

dialógica, recriando a experiência potencializadora das relações entre cultura 
e o uso das plataformas, a fim de sustentar a força coletiva da interação com 
liberdade e arte através de sua voz.

O conteúdo ao vivo da liveshow está disponível para desfrute, 
aproveitamento e fruição de quem ama a música de Mercedes Sosa cantada 
por Indiana. 

Segundo Lupinacci (2001) as lives são construídas não pela ausência 
de mediação técnica, mas pela aparente falta de filtro, edição, pré e pós-
producão, que confere a tais conteúdos um ar de rusticidade, espontaneidade 
e improviso. A estética “Faça Você Mesmo”, foi empregada na live de 
Indiana, que na sua naturalidade e domínio fez prevalecer a espontaneidade 
no conteúdo e no repertório por ela selecionado.  Com autenticidade mostrou 
a articulação das três dimensões, apresentadas por Lupinacci (2001), ou seja, 
a temporalidade, a espacialidade e a realidade para, que o show fosse visto no 
preciso e exato momento da experiência viva.  

As conquistas tecnológicas de comunicação nos permitiram o enlevo 
de cantarmos juntos e sentirmos juntos o pulsar emocionante da resistência 
vivida com vigor, ânimo, força e potência. Que saibamos aproveitá-la a 
favor da Ciência, da Cultura da Arte nas potências vívidas da persistência, 
determinação e firmeza pelo ideal de igualdade, solidariedade e justiça. 
Que mais liveshows, sejam combinações perfeitas, não somente em tempos 
pandêmicos, mas em todos os tempos, sobretudo para aqueles que por um 
ou outro motivo não possam estar presentes nos shows maravilhosos dos que 
suas vozes emprestam ao sentimento maior de construirmos o bem, o bom e o 
belo no mundo. Que viva Mercedes na voz de Indiana! 

MERCEDES SOSA LA NEGRA, A VOZ DA AMERICA LATINA 
PROFUNDA

Mercedes Sosa é emblema do diálogo artístico e musical com a poética 
de resistência que dá origem ao “Novo Cancioneiro” nos repertórios e 
performances musicais das lutas pela liberdade, pelo nacional e pelo popular.  
Ela nos ensina a buscar a força da luta, por tudo que viveu, viu e sentiu, 
quando nas décadas de 1960 e 1970 suas músicas, sua voz firme e tocante 
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deu força aos que lutavam contra o regime opressor. Soube aproximar arte, 
cultura crítica e política engajada para a transformação social. A fazer nas 
décadas de repressão em que acontecia mais fortemente a censura em seu país, 
assim como no Brasil, a reelaboração das letras em sonoridades musicais que 
soaram como hinos mobilizadores de esperança e fazeres irmãos. 

Nas formas metafóricas construiu ritmos de posicionamentos, denúncia 
e resistência nas práticas artísticas. Sua voz redimensiona o que uma 
intérprete pode oferecer para o ideário nacional, indígena e raiz que grita pela 
liberdade. Ela entrelaçou, em suas músicas, emoções e temáticas sociais, num 
posicionamento ideológico de engajamento político.

Com seu capital simbólico de raiz, Mercedez em gênero e forma 
apresentou em suas músicas a importância da forte crítica social. Nos 
ofereceu, junto a isso, um repertório estético de registros musical sem igual, 
que incorpora as lutas políticas dos povos latino-americanos e dos povos 
periféricos, jogados à invisibilidade. Apresentou uma identidade artística 
de comprometimento com a realidade política e cultural à seu tempo, como 
emblema do não calar frente ao que restringe, reduz e cassa a liberdade dos 
sujeitos sociais. 

Estava sempre presente aos festivais de músicas folclóricas argentina. 
Foi chamada pela Revista “Gente y actualidad” como “a voz com mais alma”, 
uma “voz indígena” e com “timbre e gesto nativos”. A música foi registro e 
denúncia da repressão que se acontecia no seu país e em países vizinhos que 
atravessavam pelo mesmo mal. Sua construção identitária, de luta política e 
de enfrentamento perfez sua arte. 

Contribuiu, assim, para o desenvolvimento de novas perspectivas 
musicais, para a defesa e redefinição de critérios ideológicos dentro dos 
campos musicais. O que resultou em repertórios articulados à construção 
de representações mais amplas das identidades nacionais, marcadas em 
seus gestos interpretativos. As letras propulsoras de novas possibilidades 
comunicacionais, fortaleceram a música de viés participativo, consciente e 
de envolvimento e comprometimento, popularizando a poética engajada 
nas esferas da transformação social que auxilia a romper com as heranças 
perversas do colonialismo.

Enfrentou os desafios de afirmar-se enquanto mulher indígena-latina-
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artista e, entregue às causas sociais, proporcionou reflexões instigantes sobre 
as relações sujeito/participação política, com as canções de protesto, se 
tornando referência na nossa música latino-americana com voz forte e sonora. 

Sua verve que nos veste hoje nas propostas de interculturalidade e 
decolonialidade. Com suas letras e músicas compreendemos as heranças 
necropolíticas, exploratórias e fascistas.

Em 2009 sua garganta potente ganhou a outra dimensão da vida. Se 
despede dessa dimensão, deixando o legado de amor, talento, engajamento 
e conquista. Persistência, coragem e verdade não faltaram a essa mulher de 
força e doçura. Ela soube na vida “endurecer, sem perder a ternura”. 

Ao lado de Violeta Parra, Oscar Matus, Tito Francia. Víctor Jara, Tom 
Jobim e Elis Regina, está cantando novas músicas de intervenção que nos 
inspiram aqui embaixo. Ela deflagra em nós a esperança mobilizadora. Em 
refrão vejo-a cantando “Me mandaron una carta/ por el correo temprano/ en 
esa carta me dicen/ que cayó preso mi hermano (…)/ Por suerte tengo guitarra/ 
para llorar mi dolor/ también tengo nueve hermanos/ fuera del que se engrilló/ 
los nueve son comunistas/ con el favor de mi Dios”.

Num movimento que abarca diferentes Américas, as duas artistas nos 
inspiram no reconhecimento dos seus países latino-americanos, resgatam 
amor, vivificando a Nueva Canción. Um até breve a essas duas divas, Indiana 
e Mercedes, que fazem dos nossos olhos brotarem riachos de lágrimas e em 
nossas cordas vocais vibrarem confiança, fé e luta para na liberdade sabermo-
nos livres. Nos cabe somente agradecer ao ato de fazer e viver. Gracias a la 
vida!!!

“Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oído que en todo su ancho 

Cada noche y días 
Grillos y canarios, martillos, turbinas 

Ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado
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Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con el las palabras que pienso y declaro 
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando

La ruta del alma del que estoy amando

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro el bueno tan lejos del malo 
Cuando miro el fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es el mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto”

Mercedes Sosa
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Posfácio

Vivemos um momento que urge por posicionamento de vários 
segmentos da sociedade, principalmente, da educação e das ciências, em 
contraposição aos crescentes discursos e atos negacionistas, tanto científico 
(como por exemplo a deslegitimação de fenômenos consequentes do 
aquecimento global e eficácia das vacinas), como sobre escravidão, racismo 
e antirracismo, ditadura militar etc. Para agir, entretanto, se faz necessário 
entender o contexto, o que leva nossa reflexão para um episódio da história da 
ciência brasileira. 

No início do século XX, o país viveu um surto de peste bubônica. Assim 
como atualmente, o governo federal insistiu em negar, esconder e minimizar a 
existência e amplitude da doença por receio ao impacto na economia. Diante 
do grande número de óbitos, o cientista Oswaldo Cruz — designado pelo 
presidente Rodrigues Alves como diretor geral da Saúde Pública — propôs 
a construção de laboratórios para produção de vacinas e soros, tanto para 
combater a peste bubônica quanto para erradicar outras doenças ainda pouco 
conhecidas, no sentido científico, como a febre amarela e a varíola. 

Devido as medidas sanitárias adotadas e a imposição da lei de vacinação 
obrigatória, a população brasileira manifestou-se contra em vários momentos, 
sendo revolta da vacina, ocorrida em 1904 no Rio de Janeiro, a mais famosa. 
Desse evento até hoje, aprendemos e avançamos muito. Porém, observamos 
no contexto atual, como naquela ocasião, o esforço da comunidade científica 
para ser ouvida e seguida acerca de diversos aspectos foi imensa. Com 
um misto de sentimentos, desalento e apreensão que observamos o 
recrudescimento da pandemia no país, a circulação de novas variantes do 
vírus e a inépcia governamental no combate à Covid-19. 

Mas qual o motivo de apresentar a Coleção Temática em Ensino de 
Ciências, Volume IV: Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências 
trazendo esse cenário de negação da ciência e de propagação de desinformação 
e de teorias equivocadas (muitas vezes de caráter político-ideológico)? Ainda 
mais frente ao vasto acesso a fontes informativas e a informações corretas e 
qualificadas? 

Emblematicamente, o contexto atual configura a indissociabilidade 
de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Ainda que não 



exclusivamente, vemos a falsa dicotomia entre priorizar a política ou a saúde/
ciência ou a recuperação econômica pela vacinação ou não de toda população 
brasileira. 

Como em épocas anteriores, é exemplar a atuação da comunidade 
científica, universidades e institutos de pesquisas engajados em ações 
sistemáticas de produção/divulgação de conteúdos educativos e científicos, de 
campanhas pró-vacinação e de cobranças de atitudes das autoridades segundo 
pareceres e relatórios técnicos. É o caso do Boletim Observatório Covid-19 
publicado pela Fiocruz, no início de março/2021, com recomendações 
prioritárias no combate a pandemia no sentido de acompanhar, prevenir e 
controlar o ritmo de transmissão, contaminação e rastreamento de casos do 
coronavírus. 

Nessa amplitude de ações que o VI ENECiências, ocorrido em 2020, 
se configura como um lócus coletivo de resistência, produção e disseminação 
de conhecimentos que transcendem interesses e ideologias para a construção 
de uma sociedade mais justa, seguindo o alerta de Edgar Morin: “resistir às 
incertezas é parte da Educação”.

Como forma de extrapolar a arena acadêmica, a Coleção Temática 
em Ensino de Ciências, Volume IV: Currículo, Políticas e Avaliação no 
Ensino de Ciências traz as pesquisas apresentadas no evento a partir de 
reflexões, diálogos e compromissos na busca por um caminho assertivo para 
a democratização do acesso à cultura científica. Em favor de uma formação 
cidadã e de transformações sociais profundas, os trabalhos divulgados 
preconizam o senso crítico e os valores democráticos na solução dos desafios 
atuais e futuros. Considerando as diversidades e complexidades desse ato, 
mantemo-nos firme na luta, como disse Oswaldo Cruz, pelo “saber contra 
a ignorância, a saúde contra doença, a vida contra a morte, mil reflexos da 
batalha permanente em que estamos todos envolvidos”.

Marta Ferreira Abdala-Mendes



 Guaracira Gouvêa, Presente!



Instituições Parceiras

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) teve sua origem em 1917 como Escola 
Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Atualmente, oferece 
cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-
médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato 
sensu e strictu sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades 
presencial e à distância.

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma 
das instituições públicas mais tradicionais de ensino básico 
do Brasil. Em seus mais de 180 anos, passou por períodos de 
expansão e modernização e foi equiparado aos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2012. Hoje, oferece 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular 
e Integrado, Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), além de 
cursos de graduação e pós-graduação.

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nasceu em 1997. 
Atualmente, sua rede atende cerca 300 mil alunos por ano em 
mais de 130 unidades de ensino, que oferecem Ensino Técnico 
de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada/Qualificação 
Profissional e Educação Superior.

A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de ciência e 
tecnologia em saúde fundada há 120 anos pelas mãos do jovem 
bacteriologista Oswaldo Cruz. É a principal instituição não-
universitária de formação e qualificação profissional. Possui 32 
programas de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas, uma 
escola de nível técnico e vários programas lato sensu.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro é uma instituição federal de ensino público e gratuito. Está 
em 14 municípios do Rio de Janeiro com cursos de nível médio, 
superior e de extensão. Sua rede atende atualmente mais de 15 
mil estudantes.



O Instituto Permacultura Lab é uma organização na qual soluções 
socioambientais são pensadas integrando conhecimentos 
científicos, saberes tradicionais, tecnologias livres e educação 
ambiental.

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 
em Rede Nacional tem como objetivo proporcionar formação em 
educação profissional e tecnológica aos profissionais da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O 
mestrado é fruto de parceria do MEC, por meio da SETEC, com 
40 instituições associadas localizadas nos 26 estados da federação 
e no Distrito Federal.  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro começa em 1950 
ainda como Universidade do Distrito Federal. Ao longo dessas 
décadas, a UERJ cresceu e firmou-se como uma das principais 
universidades do país. Atualmente oferece 90 cursos de graduação, 
63 de mestrado e 46 de doutorado.

A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, situada em São Gonçalo, município do 
leste metropolitano, é a maior unidade da UERJ fora do campus 
Maracanã. Dedicada à formação de professores, oferece hoje seis 
cursos de licenciatura, nove de especialização, seis mestrados e 
um doutorado. É a única unidade de uma universidade pública em 
São Gonçalo.

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960, com 
sede em Niterói (RJ), e é um dos principais centros de excelência 
do Brasil e da América Latina. Hoje são mais de 120 cursos de 
graduação e 85 programas de pós-graduação stricto sensu, além 
da pós-graduação lato sensu.



 A UNIRIO originou-se em 1969, reunindo estabelecimentos 
isolados de ensino superior, como a Escola Central de Nutrição, a 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Conservatório Nacional 
de Teatro (atual Escola de Teatro), o Instituto Villa-Lobos, a 
Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o 
Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Em 1979, 
passa a se chamar Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em 
2003, seu nome é alterado para Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, mas a sigla UNIRIO foi mantida.

O Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma unidade criada em 
1972 que articula ações de formação, pesquisa e desenvolvimento 
na área da Educação em Ciências e Saúde. A ele está associado 
o Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde.

O Centro Universitário de Volta Redonda é uma instituição 
privada que inicia sua história em 1967. São mais de 20 
cursos de graduação, dois cursos de mestrado e diversos de 
especialização.
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Esta coleção tece assuntos que compõem situações específicas 
das pesquisas em Ensino de Ciências. A organizamos da seguinte 
forma: Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; 
Volume II - Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; Volume 
III - Ensino de Ciências e Formação de Professores; Volume IV - 
Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências; Volume 
V - Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de  Ensino-
Aprendizagem. O compromisso social e a criticidade presentes 
nos textos mostram a intensidade dos assuntos trabalhados. Neles, 
a criatividade entre os temas assinala um cenário de reflexão e 
prática na produção dos saberes docentes. Vemos uma urgência de 
mudanças, em expor as opressões que afligiram séculos anteriores 
e ainda persistem nas necropolíticas, nos mecanismos coloniais, 
nas LGBTQIA+ fobias, nas desigualdades sociais. Não dá mais 
para tolerarmos as arbitrariedades, negacionismos e totalitarismos. 
Pretendemos o caminho da liberdade, da alteridade, da solidariedade 
e do não preconceito.  Os artigos apresentam pesquisadores da  
área de Ensino que batalham para a transformação estrutural, ao se 
empenharem para alcançar a ética científica, social, ambiental e política. 
Por isso, esperamos que a Coleção possa contribuir para uma práxis 
comprometida com a democratização do conhecimento, por meio do 
livre pensamento e do fazer docente, para a   conquista  da “educação 
como prática da liberdade”, como já nos disse Paulo Freire. Por fim, 
essa coleção homenageia a querida e combativa professora Guaracira 
Gouveia. Na resistência ativa, desejamos que todos desfrutem dessa 
leitura num diálogo atento ao momento presente. 
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