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O gepCE participou dos três primeiras edições do CIAD. As atas dos colóquios de 2006, 2009 e 

2012 registram como, desde a primeira edição, o grupo cujo foco central é o Ensino de Ciências, 

pôde divulgar o considerável número de pesquisas que se apoiaram teoricamente em noções da 

Análise do Discurso e as levaram em conta na montagem de seus dispositivos analíticos. Tendo 

participado dessas edições posso atestar a relevância dessa participação para os vários membros 

do grupo, que tiveram oportunidade de trocar ideias com outros grupos, principalmente no que 

se refere a como vinham se filiando teoricamente à análise do discurso. Também não posso 

deixar de registrar a relevância de ouvirmos apresentações e debates de especialistas no assunto, 

como: E. Orlandi; J. J. Courtine, R. Chartier, entre muitos outros, e como abordagens temáticas, 

como as contribuições de Foucault para a análise de discurso, possibilitaram discussões 

posteriores entre os membros do gepCE, bastante significativas para se pensar interfaces entre a 

Área de Ensino de Ciências e a Análise do Discurso. O gepCE, hoje coordenado pelo Prof. 

Pedro da Cunha Pinto Neto, tem membros cujas pesquisas se apoiam em diferentes referenciais 

teóricos. Entretanto, como líder do grupo e como tenho há bastante tempo orientado pesquisas 

que se apoiam na Análise de Discurso, deixo registado que, com esse apoio teórico, desde o 

CIAD de 2012, no gepCE foram defendidos quatro mestrados e oito doutorados, além de 

inúmeras publicações em periódicos, cujos princípios e noções teóricas básicas na organização 

da metodologia das pesquisas é a Análise do Discurso francesa na vertente pecheutiana. Outros 

oito pós-graduandos trabalham nessa linha e com a minha coordenação estão em 

desenvolvimento um projeto sobre leitura no ensino de ciências (apoio FAPESP) e um sobre 

análise de discursos científicos (apoio CNPq). Para apresentações no V CIAD encaminho os 

doutorandos Alberto Lopo Montalvão Neto; Wanderson Rodrigues Morais e Patrícia Maria 

Azevedo Xavier. Maria José P. M. de Almeida, Programas de Pós-graduação em Educação e em 

Ensino de Ciências e Matemática, FE Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
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ABORDAGENS DISCURSIVAS SOBE RELAÇÕES ENTRE SERES VIVOS NA 
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BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 

 

Wanderson Rodrigues MORAIS (UNICAMP) 

w193195@dac.unicamp.br 

 

 

A Ecologia como subárea da Biologia teve seu reconhecimento como ciência apenas 

tardiamente, apresentando desenvolvimento historiográfico e filosófico ainda recente. Visto que 

os processos de construção do conhecimento são inscritos por seus contextos de produção, estes 

se inserem no jogo de poder na relação sujeito-ideologia como mais um efeito da Historia, um 

discurso entre outros marcados pela historicidade. No ensino de Ciências e de forma geral, os 

recursos didáticos se encontram em cenário de prestígio dos governantes, assegurando seu poder 

e atitudes e perpetuando representações de mundo e de conhecimentos científicos que muitas 

vezes apagam ou dissimulam suas raízes, agregando determinados valores e não outros. Tais 

posições contribuem para legitimar práticas sociais e de intervenção na sociedade com base 

naquilo que foi propagado como sendo científico. Desta forma, os objetivos desta pesquisa 

visam: Compreender como são enunciadas as relações entre seres vivos e meio ambiente em 

livros didáticos destinados ao Ensino Médio da Biologia, assim como ,compreender algumas 

das representações sobre a natureza da Ciência em discursos neles presentes. Como bases de 

fundamentação teórica do trabalho, nos apoiamos em Antonio Videira, Keith Jenkins e Carlo 

Ginzburg quanto às noções historiográficas para compreensão da Epistemologia e Teoria da 

História. Quanto aos aspectos filosóficos e epistemológicos da Ecologia como campo de estudo, 

inicialmente encontramos suporte na obra de Thoma Lewinsohn, Curilaf e Denegris e Gonzalez 

e Moroni, sendo também considerado um levantamento histórico da subárea. Como apoio 

teórico metodológico, nos apoiamos nas noções propostas pela Análise de Discurso da linha 

francesa pecheutiana, principalmente na vertente dos trabalhos publicados por Eni Orlandi. O 

corpus do estudo serão os livros de Biologia do Ensino Médio selecionados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2015, e o dispositivo analítico se pautará tanto 

nos estudos de natureza historiográfica e filosófica da Ecologia, quanto em noções dessa 

vertente da análise de discurso e conhecimentos relacionados à História. 
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CONTRIBUIÇÕES DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM  
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Esta pesquisa encontra subsídios na constatação de que poucas investigações vêm analisando o 

quanto a Iniciação Científica no Ensino Médio contribui para o desenvolvimento da autoria pelo 

estudante. Além de pouco debatido nas pesquisas, é uma prática ainda incipiente nas escolas. Da 

revisão das pesquisas realizadas até o momento, notamos que a Iniciação Científica pode 

contribuir para desfazer visões errôneas e estereotipadas de Ciência, de cientistas e acerca do 

desenvolvimento tecnológico, bem como suas relações com aspectos sociais. Além disso, pode 

ser notada como princípio científico e educativo, que contribui para o desenvolvimento de 

atitudes e questionamento, reflexão crítica, tomada de decisão, criatividade, trabalho em equipe, 

entre outros. Acreditamos que a Iniciação Científica pode se tornar uma prática corriqueira 

escolar e não se restringir a um número reduzido de alunos selecionados. Diante do exposto, 

esta pesquisa tem como objetivo investigar o papel da Iniciação Científica no Ensino Médio, 

como um fator relevante para o desenvolvimento da linguagem e para a construção de 

mecanismos de autoria pelo estudante. Como subsídio teórico-metodológico, nos apoiamos na 

Análise do Discurso, principalmente nos trabalhos de Eni Orlandi, publicados no Brasil, na 

vertente que teve em Michel Pêcheux um dos seus principais autores, na França. Mobilizamos 

as noções de tipologia do discurso e autoria conforme proposto por Eni Orlandi. Para construção 

do corpus da pesquisa, propomos um levantamento dos alunos participantes de uma Feira de 

Ciências de alcance nacional, a aplicação de questionários aos professores orientadores e o 

acompanhamento de projetos de Iniciação Científica. Esperamos que o desenvolvimento desse 

projeto de pesquisa possibilite um delineamento das condições de produção da Iniciação 

Científica no Ensino Médio, permitindo uma compreensão do seu papel, em específico, as 

contribuições que a mesma pode trazer para o desenvolvimento da linguagem e da autoria. Esta 

pesquisa está em curso em nível de doutorado no Programa de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências e Matemática, na Universidade Estadual de Campinas. 
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DISCURSOS SOBRE TRANSGÊNICOS EM LIVROS DIDÁTICOS DE BIOLOGIA: A 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS POSSÍVEIS A PARTIR DE MÚLTIPLAS LEITURAS 

 

 

Alberto Lopo MONTALVÃO NETO (UNICAMP) 

neto_19901812@yahoo.com.br 

 

 

Discursos de/sobre Ciências se constituem em um campo heterogêneo de saberes, em que, 

historicamente, determinados conteúdos, e não outros, têm sido privilegiados no ensino escolar. 

Pensando que a escolha desses conteúdos no livro didático se trata de uma posição político-

ideológica, e que determinados assuntos que são considerados socialmente relevantes 

necessitam ser discutidos nos ambientes formais de ensino, neste trabalho nos pautaremos em 

analisar os recentes assuntos que perpassam as tecnologias do DNA. Nossa abordagem se pauta 

principalmente em uma das várias formas de Biotecnologia, a saber, a transgenia. Assumindo 

que a produção de transgênicos possui um caráter relevante socialmente, principalmente por 

influenciar direta ou indiretamente a sociedade atual em suas múltiplas esferas, se torna 

relevante discutir tais questões. Nosso objetivo então se pauta em discutir sobre quais efeitos de 

sentido podem ser produzidos a respeito de/sobre transgênicos, a partir da forma como esses 

conteúdos são abordados em coleções didáticas de Biologia, aprovadas pelo PNLD (Programa 

Nacional do Livro Didático). Tal discussão, que se dá com base em trabalhos anteriores à nível 

de graduação e de mestrado acadêmico, visa não apenas refletir sobre os discursos presentes no 

livro didático, como também pretendemos, a partir da identificação e reflexão sobre esses 

discursos, alterar as Condições de Produção de leitura em aulas de Biologia para que se possa 

tentar chegar à produção de sentidos outros, considerados mais críticos no campo da educação. 

Para tal, propomos trabalhar com questões relativas a leitura e escrita no Ensino de Ciências, de 

forma a levar os alunos a uma possível assunção de autoria, compreendida conforme Orlandi. 

Este trabalho está em desenvolvimento em nível de doutorado acadêmico pela na Faculdade de 

Educação da Universidade Estadual de Campinas, dentro das perspectivas de pesquisa do Grupo 

de Estudo e Pesquisa em Ciência e Ensino (gepCE), no qual, dentre várias perspectivas, têm 

desenvolvido pesquisas apoiadas nos pressupostos da Análise do Discurso francesa de vertente 

pecheutiana. Com essa proposta de pesquisa, esperamos colaborar de alguma forma para com a 

área de Ensino de Ciências, proporcionando olhares outros que permitam romper com visões 

neutras, objetivas e unívocas no processo de ensino e aprendizagem. 
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