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Resumo 

Invenções tecnológicas, biotecnologias, doenças e curas. Entusiasmos, promessas e progressos. 

Em diferentes épocas e locais, ditos acerca da ciência têm sido divulgados. Neste artigo, analiso 

tecnologias de subjetivação acionadas em um currículo de aulas experimentais de ciências. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola pública de Belo Horizonte-MG durante 

um ano. Discuto como, por meio da tecnologia da utilidade, a vida cotidiana é trazida à escola e 

lida por meio dos saberes científicos. A partir disso, sujeitos são levados a acreditar na 

imprescindibilidade da ciência e posicionados como sujeito aplicador. Evidencio, por fim, como 

esses discursos acerca do conhecimento científico circula em nossa sociedade. 

Palvras-chave: Educação em Ciências; Currículo; Produção de sujeitos. 

 

 

Abstract 

Technological inventions, biotechnology, diseases and cures. Enthusiasms, promises and progress. 

At different times, said about science have been disclosed. In this article, we analyze subjectivity 

technologies driven in a curriculum experimental science classes. For this, a field research was 

conducted in a public school in Belo Horizonte-MG for a year. I discussed how, through the use 

technology, in everyday life is brought to school and read through scientific knowledge. From this, 

subjects are asked to believe in the indispensability of science and positioned as the subject 

applicator. I show, finally, how these discourses about scientific knowledge circulate in our 

society. 

Keywords : Science Education; Curriculum; Production of subjects. 
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1 Queremos saber 
 

Queremos saber/ o que vão fazer/ com as novas invenções/ 

 queremos notícia mais séria/ sobre a descoberta da antimatéria/ 

 e suas implicações/ na emancipação do homem/ das grandes populações/ 

 homens pobres das cidades/ das estepes, dos sertões1. 

 
 

Quando Gilberto Gil compôs e gravou Queremos saber, vivia-se os anos setenta. Anos 

de homens no espaço, homens na lua, invenções tecnológicas, revoluções na biotecnologia, 

descobertas de doenças e suas curas. Tempos de entusiasmo, promessas de qualidade de 

vida, progressos para a humanidade. Em tantas outras músicas e poemas2, em diferentes 

épocas, esses sentimentos acerca da ciência têm sido divulgados, enaltecidos e debatidos. 

Ouvir tal música e saber que seu lançamento foi há mais de quatro décadas faz refletir o 

quanto o discurso científico continua a atravessar vidas cotidianas. Ainda, ou mais do que 

nunca, produz-se sujeitos científicos em busca de suas melhorias e implicações. Quer-se 

saber de suas novidades e invenções. Quer-se viver segundo suas demandas e exigências. 

Segue-se a inventar o mundo e os sujeitos a partir do que é engendrado pelas verdades da 

ciência moderna, mesmo que não sejam poucas as críticas e as ponderações feitas a tal 

discurso, a seus modos de produzir saberes e de exercer poder. 

O interesse em torno do fazer ciência e seus efeitos na população, que perpassa toda a 

música, serviu como mote para este artigo. Quando a ciência é tomada como aquela que 

desvenda, anuncia descobertas, gera inovações, promove melhorias, enfim, como 

imprescindível, demanda-se e fabrica-se sujeitos de um certo tipo. Sujeitos engendrados 

para querer o conhecimento produzido de determinado modo, saber como questioná-lo e até 

produzi-lo, desejá-lo para suas vidas, ansiar e exigir detalhes de suas implicações. Se o 

conhecimento científico assim os toma e os produz, é porque atingiu não somente um status 

de verdade. Quando da ciência procuram-se notícias, respostas e caminhos, é porque seus 

saberes alcançaram o prestígio de serem aplicáveis e utilizáveis na vida cotidiana. Assim, o 

que passo a discutir, agora, é como, em currículo escolar, sujeitos são ensinados a produzir, 

valorizar e empregar saberes científicos em suas existências ao passo que são demandados 

pelo discurso da ciência moderna, mais precisamente pelo dispositivo da experimentação, a 

dominar suas práticas e métodos. 

Um dispositivo pode ser definido como a rede de relações “estabelecidas entre 

elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura, regramentos, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, o dito 

e o não dito” (FOUCAULT, 2007, p. 244). Além disso, um dispositivo, “em um 

determinado momento, teve como função principal responder a uma urgência” 

(FOUCAULT, 2007, p. 244). A experimentação é aqui entendida como dispositivo porque 

ela responde a urgência de se definir o que conta como ciência moderna ou não, o que é 

possível ou não de ser comprovado teórico-experimentalmente, o que garante ou não a 

“invenção dos meios para criar testemunho fidedigno” (STENGERS, 2000, p. 152). É o 

dispositivo da experimentação que revela, produz e institui as verdades e os saberes no 
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discurso científico moderno. A experimentação, sobretudo, é tida aqui como um dispositivo 

porque aciona tecnologias de subjetivação, demandando o sujeito específico da 

experimentação em diferentes instâncias, instituições e espaços. 

No currículo experimental, não só verdades científicas são produzidas, mas uma 

multiplicidade de discursos de diferentes campos é divulgada e disponibiliza, em meio a 

relações de poder-saber, posições de sujeito que convocam docentes e discentes a certas 

formas de vivenciar a ciência, pensar o mundo, governar-se, constituir-se. Tais modos são 

estrategicamente operacionalizados de modo a imprimir marcas em arquiteturas 

(CARDOSO, PARAÍSO, 2013), infâncias (CARDOSO, 2016), gêneros (CARDOSO, 

2018), sexualidades, corpos, bem como nas formas de lidar com a natureza, o cotidiano e a 

vida. Essas marcas são construções culturais que, no currículo investigado, ganham 

contornos normativos ao se articularem com discursos da ciência moderna, pedagógicos, 

ambientalistas, médicos e da psicologia. Os dispositivos de produção de subjetividades 

podem existir em grande escala ou em “uma escala molecular – microfísica no sentido 

foucaultiano, em uma ação política ou para mudar o modo de funcionamento de uma escola 

em seu currículo” (CARVALHO, SILVA, 2017, p. 497) 

Esse sujeito do dispositivo da experimentação seria o Homo experimentalis3. Aqui, 

investigo apenas algumas de suas características e demandas. Analiso, mais 

especificamente, aquilo que denomino por sujeito aplicador. Tal posição de sujeito é 

demandada pelo discurso da experimentação por meio de uma tecnologia de subjetivação, 

que chamo de tecnologia da utilidade. Foucault explicita que a tecnologia de subjetivação 

processa-se ao combinar técnicas de dominação e técnicas do eu. Isto é, “os pontos em que 

as tecnologias de dominação dos indivíduos uns sobre os outros recorrem a processos pelos 

quais o indivíduo age sobre si mesmo e, em contrapartida, os pontos em que as técnicas do 

eu são integradas em estruturas de coerção” (FOUCAULT, 1993, p. 207). Tecnologia é, 

então, “qualquer conjunto estruturado por uma racionalidade prática e governado por um 

objeto mais ou menos consciente” (ROSE, 2001b, p. 38). É, ainda, “meios inventados para 

governar os seres humanos, moldar suas condutas” (ROSE, 2001b, p. 37). As tecnologias 

de governo são, portanto, entendidas como “a articulação de certas técnicas e de certos 

tipos de discurso acerca do sujeito” (FOUCAULT, 1993, p. 206). 

As técnicas de si são as práticas de “atenção a si mesmo” (TVARDOVSKAS, 2010, p. 

64), “formas pelas quais os indivíduos vivenciam, compreendem, julgam e conduzem a si 

mesmos” (ROSE, 2001b, p. 41). Por outro lado, as “técnicas de dominação” (FOUCAULT, 

1982, p. 02) dizem respeito às práticas para a condução do comportamento do outro, a uma 

espécie de dominação de uns sobre os outros (FOUCAULT, 1993). Essas técnicas são 

planejadas e orientadas para fazer com que os sujeitos do currículo possam “conduzir as 

suas condutas, ao mesmo tempo em que são conduzidos por elas” (PARAÍSO, 2006, p. 

106). A conduta é, “ao mesmo tempo, o ato de ‘conduzir’ os outros (segundo mecanismos 

de coerção mais ou menos estritos) e a maneira de se comportar num campo mais ou menos 

aberto de possibilidades” (FOUCAULT, 1995, p. 243-244). A arte de governar é entendida 

na junção entre governo de si e governo dos outros que “implica em certos modos de 

educação e de transformação dos indivíduos, na medida em que se trata não somente, 
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evidentemente, de adquirir certas aptidões, mas também de adquirir certas atitudes” 

(FOUCAULT, 1982, p. 02). 

Qualquer currículo “produz sentidos, práticas e sujeitos de um determinado tipo; faz 

com que desejemos coisas, muda as nossas percepções, nos modela e nos seduz” 

(PARAÍSO, 2007, p. 24). O currículo experimental também faz desejar coisas, modela e 

seduz. Com seus conteúdos e práticas curriculares, convida a um sistema de raciocínio, a 

um conjunto de pensamentos que “não são naturais; são construídos a partir de sistemas de 

conhecimento especializados” (POPKEWITZ, 2001, p. 13). Nesse sentido, na pesquisa 

curricular em tela, questiono: Quais discursos e racionalidades permeiam o currículo 

investigado? Ao se desejar um sujeito específico do currículo de ciência, quais condutas são 

almejadas? Quais são alvos de investimentos de governo? Como são articuladas técnicas de 

subjetivação para que o currículo extrapole a escola e ganhe o governo da vida em nome de 

um sujeito que cientifique suas práticas cotidianas? 

Ao entender que condutas são prescritas “para fixar uma identidade, mantê-la ou 

transformá-la em função de determinados fins” (FOUCAULT, 1997, p. 109), sabe-se que é 

pelas vastas práticas culturais que sujeitos vão se constituindo. Portanto, mesmo com tal 

investimento no governo, “nada garante que o tipo de sujeito demandado nesse discurso 

seja de fato produzido, porque os efeitos de um discurso são também sempre múltiplos, 

heterogêneos e variados” (PARAÍSO, 2006, p. 100). Afinal, “os processos de subjetivação 

dão-se incessantemente em diversos lugares e segundo regras que se confrontam com 

indivíduos livres que a elas aderem, ou não, em função dos estilos de vida e dos modos de 

existência que se deseja levar” (GARCIA, 2002, p. 28). 

Neste artigo, analiso algumas tecnologias e técnicas de subjetivação acionadas por 

meio do dispositivo da experimentação. Argumento, assim, que no discurso do ensino por 

experimentação aciona-se um conjunto de práticas e de técnicas para o governo da vida 

cotidiana e a produção de sujeitos desse discurso. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de 

campo em aulas experimentais de Ciências de uma escola pública de Belo Horizonte-MG 

com duração de um ano. A partir de etnografia pós-moderna (JORDÃO, 2004; CLIFFORD, 

1986) e da composição de um diário de campo (DC), deixo experimentos, livros didáticos, 

roteiros, gestos, objetos, vestimentas, professores/as, alunos/as tornarem-se um currículo. 

Fundamentada em teorias pós-críticas (MEYER, PARAÍSO, 2014), entendo currículo 

como um artefato que diz como sujeitos “podem ser, como devem proceder e o que devem 

tornar-se” (PARAÍSO, 2006, p. 97); como territórios culturais “sujeitos à disputa e à 

interpretação, nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia” (SILVA, 

2003, p. 135). Atenta às disputas culturais, busco pelas especialidades demandadas e como 

tais demandas produzem efeitos a depender dos discursos que passam a atuar nesse 

currículo. 

Para desenvolver tal argumento, divido este artigo em mais duas partes. Na primeira 

delas, ou em Queremos viver confiantes no futuro, analiso como, por meio da tecnologia da 

utilidade, a vida cotidiana de professores/as e alunos/as é levada para a sala de aula, lida 

por meio dos úteis saberes científicos e produzida como um dos efeitos da 

imprescindibilidade da ciência. Além disso, detalho a produção do sujeito aplicador. Na 
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segunda parte, ou em Queremos todos saber, analiso mais algumas estratégias de governo 

dos alunos/as e daqueles/as de seu convívio, pondero algumas situações que evidenciam 

resistência e discuto a circulação desse sujeito em outros artefatos. 

 
 
2 Queremos viver confiantes no futuro 
 

Queremos saber/ queremos viver/ confiantes no futuro/ por isso se faz necessário/ 

prever qual o itinerário da ilusão/ a ilusão do poder/ pois se foi permitido ao 

homem/ tantas coisas conhecer/ é melhor que todos saibam/ o que pode acontecer. 

 
 

Quer-se saber ainda mais para se viver confiante no futuro prometido pelas ilusões. 

Acredita-se na necessidade de alargar o conhecimento para se ampliar o itinerário de vida. 

Requer-se da ciência tais conhecimentos, previsões, ilusões, futuros, poderes, itinerários. 

Permite-se que saberes científicos sejam proveitosos, aplicáveis e úteis na vida cotidiana. 

Se esse quadro está anunciado na letra, é porque a ciência já ocupa o lugar de 

imprescindível na vida cotidiana dos sujeitos que por ela são engendrados. Não basta 

produzir saberes tidos como verdade ou divulgar seus métodos racionais e objetivos para 

que se alcance autoridade. Para ganhar espaço nas significações acerca do mundo e dos/as 

indivíduos/as, a ciência precisa ser, igualmente, fabricada como aquela que sabe sobre a 

vida, que explica os fenômenos mais corriqueiros, que assegura algumas previsões, que é 

um saber útil à alimentação, reprodução, saúde, segurança e bem estar de qualquer espécie 

viva. É essa produção da ciência útil no currículo de aulas experimentais – necessária para 

que o sujeito modifique sua vida cotidiana –, que passo a analisar neste tópico. 

 
2.1 Tecnologia da utilidade 
 

Para o sucesso do ensino por experimentação, é preciso atender demandas de outros 

discursos. O currículo aqui investigado é atravessado por um cruzamento discursivo que há 

muito permeia a Educação em Ciências (CARDOSO, PARAÍSO, 2014). Por um lado, no 

discurso da Ciência, Tecnologia e Sociedade, demanda-se que ciências da vida e 

tecnologias adentrem os currículos de ciências, trazendo as influências das descobertas 

científicas e suas inovações tecnológicas sobre a população. Através do discurso da 

contextualização4, por outro lado, exige-se que os conceitos científicos sejam explicados a 

partir de situações que acontecem na realidade específica dos/as estudantes. Por meio 

desses discursos pedagógicos, garante-se que os saberes científicos divulgados nos 

currículos de ciências sejam úteis aos olhos dos/as alunos/as e o cotidiano vivenciado seja 

tomado em sala de aula. Tal cruzamento discursivo está expresso, por exemplo, na 

introdução da terceira unidade de um livro didático que compõe o currículo em questão, 

quando se anuncia: “para os seres humanos, os permanentes avanços da Medicina, como 

vacinação e as próteses, os equipamentos de segurança e outras tecnologias, influenciaram 

o modo de viver das pessoas” (APEC, 2006, p. 106). 
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Ciência, tecnologia, cotidiano e modos de viver são reunidos nesse currículo e tornam-

se ainda mais complexos quando se encontram com o discurso do ensino por 

experimentação. Os saberes produzidos em aulas experimentais, por meio das práticas de 

investigação, devem ser operados e evidenciados como úteis de tal modo que mantenham o 

prestígio científico e justifiquem sua necessidade. Assim, constantemente, adverte-se: 

“vocês ouvem as coisas e não raciocinam sobre elas. Não investigam. Não reelaboram o 

cotidiano” (DC, p. 60). Nessa advertência, busca-se não apenas um sujeito que investiga. 

Demanda-se, também, o sujeito aplicador: aquele que presta atenção em sua vida cotidiana; 

que aplica os saberes úteis da ciência no seu cotidiano; que observa e modifica suas práticas 

diárias; que deve transformar o cotidiano dos outros à sua volta; que a conduz e si governa 

a partir dos saberes científicos. 

Por meio da experimentação e suas práticas de investigação (CARDOSO, PARAÍSO, 

2015), a vida cotidiana é colocada à prova, é testada, é teorizada para possibilitar tornar os 

saberes sobre a vida uma verdade útil. Uma verdade que convoca o cotidiano como objeto 

empírico e pedagógico, como impresso na recomendação presente no livro didático 

utilizado: ao “resgatar experiências e vivências pessoais e sociais dos estudantes levantando 

problemas e indagações que os ajudem a perceber a importância das questões e dos temas 

propostos” (APEC, 2009, p. 08). É com esse objetivo que a tecnologia da utilidade é 

acionada para produzir o sujeito aplicador e, assim, dizer da importância do conhecimento 

científico, justificar o seu ensino no currículo escolar, garantir que seu prestígio seja 

consolidado. Essa tecnologia de governo reúne técnicas de dominação e de si para “dirigir a 

conduta dos homens” (FOUCAULT, 1997, p. 101). Quando isso acontece, em meio às 

aulas experimentais, aciona-se as técnicas de leitura de mundo e de prescrição. 

A tecnologia da utilidade aciona a técnica de leitura do mundo para que a ciência útil 

seja levada para fora da escola e o/a estudante aplique os saberes teorizados no 

experimento. Por meio dessa técnica, em diferentes aulas observadas, divulga-se aos 

sujeitos que a “ciência está em todo lugar”, que a “ciência trata do nosso dia-a-dia”, que a 

“ciência é indispensável para viver”. Ao se referir à ubiquidade dos microrganismos, 

questiona-se: “isso quer dizer que a gente fica doente?”. E se responde: “não, pois nem 

todos são patogênicos. Aqui, todo mundo já tomou Yakult e não ficou doente. Também 

iogurte e tofu. Então, quem tinha a ideia de que microrganismo é patogênico, tire isso da 

cabeça, pois está errado” (DC, p.3). Outra situação em que tal técnica é acionada pode ser 

observada quando, por exemplo, a professora Ângela pede que olhem para fora do 

laboratório, observem um ônibus que passa na rua e pergunta quem está se movimentando 

ou não. Após explicações e correções, ela diz que “agora vocês estão raciocinando sobre o 

dia-a-dia de vocês” (DC, p.48).  

Posicioná-los/as, não apenas como sujeitos que investigam, mas também como sujeitos 

aplicadores que fazem leitura científica do mundo. Ensiná-los/as a raciocinarem 

cientificamente sobre a vida cotidiana é governá-los/as por meio da tecnologia da utilidade. 

É evidenciar como o saber científico é útil na fabricação do leite desnatado, do queijo, do 

iogurte. Afinal, “na prática moderna da ciência, só se considera um conhecimento como 

interessante na medida em que alcança resultados concretos [...], liga-se a aplicações” 
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(FOUREZ, 1995, p. 203). Essa mesma lógica é encontrada na concepção de escola, “como 

instituição voltada ao ensino de conteúdos básicos necessários à vida social” (KLEIN; 

ARANTES, 2016, p. 151). 

Com a técnica de leitura do mundo, alunos/as e professores/as são governados/as de 

modo a significarem o mundo por meio de lentes científicas, ao aplicarem na vida cotidiana 

a utilidade dos saberes biológicos, estatísticos, higienistas, médicos, de segurança, etc. Em 

uma aula, pergunta-se o que é fermento biológico e define-o como “aquilo que faz pão e 

pizza” (DC, p.35). Afirma-se, em outra, que “microrganismos também são fundamentais 

para mim. Vocês comem pão porque têm eles para fermentar. A mesma coisa é o iogurte e 

o queijo. A cervejinha que você gosta de tomar só é possível porque tem eles para 

fermentar. O bolo bonitinho e fofo é porque tem fermento” (DC, p.19). Ou ainda: “se a mãe 

de vocês costuma fazer pão em casa, vocês já viram que ela coloca a massa para descansar 

para a massa crescer? O que isso tem a ver com o que vocês estão fazendo aqui? Tudo a 

ver!” (DC, p.36). Nesse mesmo sentido, em um dos roteiros de aula prática sobre respiração 

anaeróbica, solicita-se a reflexão: “por que o pão cresce quando se coloca fermento?”. 

Sujeitos aplicadores são solicitados, então, a vislumbrar a utilidade do conhecimento 

científico discutido em suas vidas, a saber: fermentar pão, bolo, pizza e cerveja. 

No contexto da experimentação, o saber biológico produzido pode ser utilizado para se 

identificar possíveis ameaças à saúde. Em uma aula, diz-se que os/as estudantes podem 

passar o cotonete no rosto, na boca, no vaso sanitário e esfregar no meio de cultura; podem, 

ainda, “deixar a placa aberta [de petri] no refeitório para ver o que tem lá. Ou na cantina, 

que é onde vocês mais gostam de comer mesmo. Depois, vamos ver se os microrganismos 

estão ou não em toda a parte” (DC, p.6). A partir dos resultados dos experimentos sobre a 

ubiquidade dos microrganismos e apodrecimento do tomate, produziu-se muitos ditos 

utilizáveis no dia-a-dia sobre a ação dos microrganismos e sobre a melhor forma de se 

conservar os alimentos: proteção natural, lavagem apenas no momento do uso e limpeza 

das mãos para manipulação. Em todas essas aulas, buscou-se evidenciar como a ciência 

pode ser útil na vida cotidiana. Quando se busca convencer, interessar, dizer da utilidade da 

ciência, está-se a “inculcar o respeito pela ciência” (STENGERS, 1990, p. 106) e a produzir 

sujeitos de certo tipo. 

Esse saber é solicitado, ainda, para pensar em riscos de vida. Ao discutir características 

genéticas, pergunta-se quem tem parentes com pressão alta, diabetes e cardíacos (DC, p. 

67). Por meio do discurso biológico, é útil pensar naqueles/as que compõem grupos de 

risco. Em outra situação de aula, pergunta-se se não é perigoso consumir o sabão que é 

usado para lavar as frutas e responde-se: “não é problema engolir o sabão, mas sim o 

agrotóxico, pois existem coisas que matam aos poucos, não mata na hora, mas vai 

destruindo o nosso corpo aos poucos” (DC, p.39). No livro didático, descreve-se, por meio 

dos ditos biológicos, todo o funcionamento da pele ao receber um corte e como se deveria 

proceder (APEC, 2006, p. 114). 

A feitura do bolo, do queijo ou da pizza, o crescimento do pão, a fermentação da 

cerveja, a alimentação em diferentes espaços da escola, o condicionamento adequado dos 

alimentos, a identificação de doenças e a explicação do funcionamento da pele são práticas 
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cotidianas levadas para a sala de aula de modo a conferir utilidade ao que é investigado. 

Nesse processo, o cotidiano passa a ser ressignificado de modo científico através dos 

diferentes saberes. Tais ressignificações e produções são expressas na melhor forma do 

sujeito aplicador utilizar microrganismo para uma boa alimentação, ter uma higiene 

alimentar e boa saúde, permitir o mecanismo de defesa da pele. Desse modo, observa-se o 

quanto “estratégias específicas e contestações sobre as problematizações da vitalidade 

humana coletiva, morbidade e mortalidade, sobre as formas de conhecimento, regimes de 

autoridade e práticas de intervenção são desejáveis, legítimas e eficazes” (RABINOW, 

ROSE, 2006, p. 28). A vida, aqui, passa a ser regulada de acordo com as demandas da 

ciência que, a depender das escolhas tecnológicas, determinará “o tipo de vida social de um 

grupo” (FOUREZ, 1995, p. 218). 

Nesse contexto de disponibilidade de saberes para o governo de sujeitos específicos, 

vê-se mais uma vez em operação, no currículo de aulas de ciências, o dispositivo da 

experimentação. Isso porque, um dispositivo combina “campos de saber, relações de poder 

e modos de subjetivação” (MARCELLO, 2009, p. 227). Um dispositivo “ensina os 

indivíduos a tornarem-se sujeitos dotados” (MAKNAMARA, 2011, p. 68) de uma 

característica específica. Ele “dispõe algo em uma organização peculiar, dentro de uma 

racionalidade particular” (MAKNAMARA, 2011, p. 69). 

O saber estatístico mostrou-se nesse currículo ser indispensavelmente útil, ao se 

divulgar dados sobre: calvície em homens (DC, p.42), produção em toneladas de lixo 

planetário (DC, p.41), mortes em parto cesáreo (DC, p.64). Nos livros didáticos usados nas 

aulas observadas, também, é possível encontrar discursos estatísticos sendo acionados: 

crescimento populacional em função do avanço tecnológico (APEC, 2006, p. 124), número 

de acidentes no Brasil nos últimos anos (APEC, 2006, p. 141) e principais causas de 

acidentes (APEC, 2006, p. 142). Além disso, ensaiou-se a construção de um mapa 

estimativo das áreas com focos de dengue, quando se pergunta: “vocês tiveram dengue esse 

ano ou sabem de alguém que teve?”. Os/as alunos respondem e, com ela, tentam pensar em 

quais bairros há maior número de infectados/as, elencando as zonas de maior risco e os/as 

alunos mais suscetíveis à doença (DC, p.41). Vê-se uma útil união entre saberes biológicos 

e demográficos na “nova linguagem de suscetibilidade” (RABINOW, ROSE, 2006, p. 29). 

Assim, o saber estatístico é “uma tecnologia a serviço da racionalidade política 

contemporânea, que promove a inserção da Educação Estatística nos currículos a fim de 

orientar a conduta dos indivíduos, exercendo um papel político na sociedade como um 

todo” (BELLO; TRAVERSINI, p. 2011, p. 858). No currículo experimental, quando se 

deseja produzir a ciência útil, aciona-se os números, a estatística como estratégia para 

tornar um fato emergencial e a ciência, que a produz, indispensável. 

A aplicação de saberes sobre segurança para zelar pela vida foi igualmente observada. 

Afinal, a “sequência natural da vida é interrompida, às vezes, por mortes precoces ou 

traumas irreversíveis causados por acidentes” (APEC, 2006, p. 141). Em uma aula, por 

exemplo, o professor Ari pede um exemplo de inércia e Caio diz que “com a chuva, o carro 

não consegue frear e já que tende a continuar o movimento, então não vai conseguir parar”. 

Ele fala, então, do perigo de carros e caminhões capotarem se não possuírem um bom 
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amortecedor. Após exemplos de acidentes, alguns alunos dizem que no fliperama e no Hot 

Wheels é assim também. Daí, discutem detalhadamente sobre alguns requisitos de 

segurança exigidos pelos órgãos de fiscalização do trânsito (DC, p.47). Os saberes 

produzidos nos experimentos extrapolam o ambiente escolar, dizem da vida fora dela, o que 

possibilita a ciência ganhar atenção em infinitos espaços: leis de trânsito, segurança nos 

veículos, saúde, campanhas públicas. Afinal, não se pode esquecer aqui que “é graças à 

filosofia experimental e às aplicações práticas que o homem deve adquirir um domínio 

completo sobre as coisas deste mundo” (JAPIASSU, 2007, p. 250). 

Quando se prima pela técnica de prescrição, alguns exemplos de intervenção sobre a 

vida do outro puderam ser observadas em funcionamento nesse currículo para “estimular e 

controlar as condições de vida da população” (DUARTE, 2009, p. 41). Por meio do 

discurso médico, a professora Ângela diz: “gente, quem tem manchinha na pele? Aquilo 

que chamam de manchinha de praia? Olhem, quando o médico mandar passar o remédio, 

tem que usar rigorosamente. Tem que parar só mais de um ano depois que a mancha saiu. 

Eu falo tudo isso porque tem que tomar muito cuidado com esses organismos que não 

vemos” (DC, p.4). A técnica de prescrição é utilizada quando se deseja governar em nome 

da ciência, atentar para a importância de suas descobertas – nesse caso, os microrganismos 

–, torná-las necessárias à vida cotidiana. O discurso da ciência moderna insere-se, afinal, na 

“perspectiva da utilidade, do conforto e do bem estar” (JAPIASSU, 2007, p. 255). 

Após teorizarem acerca dos dados de um experimento, recomenda-se, por meio do 

discurso higienista, que “não é bom lavar o alimento antes de guardar na geladeira, pois tira 

os microrganismos naturais que ficam na casca para protegê-la” (DC, p.16). Outra 

prescrição é observada, por exemplo, no diálogo a seguir: Ângela pergunta a alunos que 

estão com boné se eles “sabiam que a média de calvície aumentou? Um dos principais 

motivos é o uso de boné. Isso é piorado se usar com o cabelo molhado”. Vemos que os 

alunos ficam com cara de que não gostaram e um diz: “nossa, fessora! Pegou pesado pra 

gente tirar o boné” (DC, p.42). Tais situações produzidas pela técnica de prescrição servem 

para “trazer à tona um campo composto por tentativas mais ou menos racionalizadas de 

intervir sobre características vitais” (RABINOW, ROSE, 2006, p. 28), de promover saúde e 

bem estar, de produzir o sujeito aplicador. 

O discurso higienista é bastante solicitado nesse currículo para se prescrever práticas 

utilizáveis. Um exemplo de atravessamento por esse discurso é quando diz-se que “é 

importante deixar a hortaliça na água sanitária ou no vinagre, pois pense que são produtos 

cultivados de modo orgânico, na terra, numa hortinha” (DC, p.39). Ou ainda, quando se 

problematiza as “propagandas que prometem acabar com todos os microrganismos não é 

verdade. Isso seria impossível, pois tem bactérias e fungos em toda parte. No nosso corpo, 

no ar, por exemplo” (DC, p.3). Em outro experimento, após perceberem que o tomate 

manuseado pela mão não lavada da aluna foi o mais contaminado, atenta-se para o fato de 

que isso não quer dizer que a mão daquela aluna é a mais suja de todas, mas que é igual à 

nossa (DC, p.18). Isto é, no discurso higienista, desde que a sujeira passou a ser concebida 

como invisível e microscópica, todos/as nós estamos potencialmente sujos/as (VIGARELO, 
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1988), o que torna urgente utilizar os saberes divulgados nessas aulas no próprio corpo, na 

própria vida. 

O discurso médico também produz algumas demandas de utilidade. Quando se explica 

a temperatura ótima das enzimas, adverte-se em relação à febre que é algo perigoso porque 

desnatura as enzimas, levando à morte. Complementa-se ainda: “é como ocorre com o ovo 

frito. Quando aquece, as proteínas mudam de conformação, cor e textura, não é? Isso 

acontece com a gente também” (DC, p.36). Vê-se, aí, saberes biológicos e médicos unirem-

se para explicar um evento para que alunos/as possam cuidar de si. Outro exemplo da 

utilidade de saberes médicos nesse currículo seria quando, ao se falar sobre HIV e Aids, 

discute-se a “janela” que seria o período em que o vírus não é detectado pelos métodos 

atuais de análise laboratorial. Em seguida, passa-se a falar da sua forma de transmissão e 

Paulo pergunta: “então, se eu transar com alguém que acha que não tem, eu posso pegar 

AIDS?”. Tais saberes produzidos pelo discurso médico no currículo escolar são divulgados 

como úteis e visam o equilíbrio global da espécie humana em relação aos seus “perigos 

internos” (DUARTE, 2006, p. 112), às suas doenças ou aos descuidos com o corpo. Não se 

discute apenas o conhecimento puro sobre a temperatura ótima das enzimas ou das funções 

biológicas de um microrganismo. Aplica-se esse conhecimento ao traduzi-lo em febre, 

doença contagiosa e preservativo, situações com as quais os/as alunos/as convivem 

diariamente. 

O conjunto de saberes disponibilizados pelos discursos biológicos, higiênicos, 

estatísticos e médicos, produzidos para serem operados como úteis por meio da tecnologia 

da utilidade, pensa a vida cotidiana como uma existência “recoberta pela administração dos 

corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 2010, p. 152). Para permanecerem 

vivos/as, alunos/as e professores/as são solicitados/as a investigar o ambiente, a 

alimentação, a saúde, o corpo e a segurança. Ao disponibilizar saberes úteis para se avaliar 

os riscos, o sujeito é visto no currículo experimental como um “empresário de si” em busca 

de fortalecer o seu “capital-humano” (FOUCAULT, 2008b, p. 311). Como um sujeito apto 

a viver em seu cotidiano, a pesquisá-lo, a extrapolar os limites espaciais da escola e inserir-

se no mundo como um sujeito investigativo sobre a vida cotidiana. 

De acordo com Foucault (2007d, p. 244), um dispositivo, “em um determinado 

momento, teve como função principal responder a uma urgência”. Desse modo, a 

experimentação é aqui entendida como dispositivo porque ela responde a urgência de se 

definir o que conta como ciência moderna ou não, o que é possível ou não de ser 

comprovado teórico-experimentalmente, o que garante ou não a “invenção dos meios para 

criar testemunho fidedigno” (STENGERS, 2000, p. 152). Por meio de tal dispositivo, os/as 

estudantes tornam-se o sujeito da ciência, aqui produzido por técnicas de subjetivação no 

currículo escolar investigado. 

A técnica de prescrição, porém, não é uma exclusividade do currículo analisado. Em 

diversas políticas públicas, o espaço escolar é usado para produzir sujeitos que 

empresariam as suas vidas. Tal estratégia pode ser observada quando se busca garantir uma 

alimentação saudável e bons hábitos de higiene em cantinas escolares em Florianópolis; 

formar jovens como agentes de saúde, cidadania, meio ambiente e lazer na comunidade, 
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denominando-os de “Agentes Jovens” em Boa Vista; promover estilo de vida saudável com 

atividades físicas pelo projeto “Amigos da Vida” no Paraná; disponibilizar materiais 

didáticos sobre saúde pelo projeto “Com gosto de Saúde” no Rio de Janeiro5; combater a 

desnutrição pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, de forma a ajudar a reduzir os 

índices de desnutrição infantil na última década6; discutir sobre a saúde física e mental na 

forma de conteúdos escolares, para atender à lei federal nº 9394/967; promover saúde 

sexual e reprodutiva de jovens pelo projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”8. 

 
2.2 Sujeito aplicador 
 

Para o governo do sujeito aplicador, acionam-se, ainda, as práticas de resolução de 

problemas e agenciamento familiar. Por meio da prática de resolução de problemas, é 

possível observar a composição de um problema e a solicitação de que alunos/as 

empreguem saberes autorizados em seu cotidiano e, por conseguinte, busquem modificá-lo. 

Em uma aula, desafia-se: “quando vocês estão com fome, vocês vão para o sol ou procuram 

algo para comer?” (DC, p.52-53). Ao observarem o apodrecimento inicial do tomate, 

conclui-se: “é o dia-a-dia da gente, né? O pão que no saco plástico mofa e no saco de papel, 

não, por que será que isso acontece?”. Passa-se então a levantar diversas hipóteses sobre 

esse problema. Quando se descobre que isso se deve à desidratação do pão que inviabiliza a 

atividade de microrganismos, eis que são solicitados/as a pensarem seu cotidiano: “e agora, 

o que vocês têm de fazer?” (DC, p.4). Dias após tal prática, volta-se a observar o estado 

avançado de putrefação do alimento. A professora Paula, por exemplo, diz: “vocês 

lembram dos alimentos na casa de vocês? Quando murcha, ele não mofa, não é?”. “Ai 

professora, eu não olho isso não”, responde um aluno para logo ouvir dela: “Ai gente, vocês 

precisam olhar mais isso na casa de vocês. Observem como as coisas funcionam no dia-a-

dia de vocês” (DC, p.18). Por meio da tecnologia da utilidade, passa-se do saber biológico 

sobre um fenômeno à conduta dos/as estudantes em suas vidas. 

A prática de resolução de problemas é acionada em conjunto com a técnica de 

convocação por meio da qual todos/as são convocados/as a solucionar uma problemática, 

modificar suas atitudes e agir sobre o seu cotidiano. No roteiro acerca dos tipos de plástico, 

anuncia-se, por meio do discurso ambientalista, que “devemos tomar atitudes que envolvam 

a redução do consumo”. Em cruzamento com o discurso médico, o discurso ambientalista 

adverte: “lembrem-se que garrafas, embalagens e sacolas plásticas depositadas de forma 

incorreta acumulam água em seu interior” e “a queima sem controle [desses plásticos] 

provoca desprendimento de gases prejudiciais à saúde, inclusive substâncias altamente 

tóxicas e cancerígenas”. Por fim, afirma-se: “você também pode colaborar muito para 

diminuir o acúmulo de plásticos nos aterros sanitários e lixões”. A técnica de convocação 

também é bastante acionada por campanhas publicitárias do governo federal, intensamente 

produzidas para: reduzir o consumo de álcool, diminuir os acidentes de trânsito, estimular o 

uso de preservativos, incentivar a amamentação, aumentar o registro de nascimento da 

população, entre muitas outras9. 
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A tecnologia da utilidade aciona, então, técnicas de si para que sujeitos aplicadores se 

modifiquem. Ângela, no recreio, ao ser questionada, por exemplo, por que sempre come 

bananas, diz: “uma banana é ótima para uma professora de Ciências. A mão pode estar 

emporcalhada como for, que a casca da banana protege disso” (DC, p.16). Por meio dos 

saberes higienistas, garante-se boa alimentação e protege-se de microrganismos prejudiciais 

à sua saúde, operando-se com a “regulação [que] é interior” (NOGUEIRA-RAMIREZ, 

2011, p. 165), pois, tendo conhecimento da verdade, governa-se por meio dela. Em outra 

aula, em que se discutia a segurança veicular – cinto de segurança, airbag, encosto de 

cabeça, capacete –, vejo uma aluna falar baixinho para a Ângela: “se eu não tivesse lido o 

livro, eu não ia saber que aquele protetor de cabeça no carro era para proteger. Agora não 

vou mais baixar aquilo” (DC, p.50). Nessas situações, vê-se alguns efeitos da tecnologia da 

utilidade em que o sujeito pode regular-se, escolher um lanche adequado, optar por usar 

itens de segurança. A pessoa pode “assumir o controle de si mesma, tornar-se senhora de si, 

sabendo exatamente o que tinha feito e em que ponto estava de seu progresso” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 240). É por meio desse exercício que se possibilita Ângela 

escolher a banana como seu lanche, a aluna a decidir por não baixar o protetor e o aluno 

gripado a afastar-se dos colegas no caso a seguir. 

Em uma conversa entre Carlos e Paula, o aluno conta que está com o corpo dolorido há 

dois dias e que acha que é gripe. Então, a professora pergunta se ele está tomando cuidados 

como: não ficar muito próximo às pessoas, lavar lençóis e toalhas, não compartilhar 

materiais. Ele diz que sim e continua a atividade. Depois de um tempo, um colega se 

aproxima dele para copiar a questão e ele pede que o colega se afaste porque ele está doente 

(DC, p.18). Aplica-se o saber disponibilizado em uma situação de sua vida cotidiana. 

Quando situações como essas são produzidas, concretiza-se o sonho da ciência que compõe 

o currículo experimental, a saber: que qualquer conhecimento científico seja útil e aplicável 

(JAPIASSU, 2007). 

A tecnologia da utilidade aciona, ainda, para alcançar objetivos de intervenção no dia-

a-dia fora da escola, a prática de agenciamento familiar. Por meio dela, interessa raciocinar 

sobre as práticas desenvolvidas no cotidiano em família, lê-las pelas lentes utilitárias da 

ciência e prescrever orientações de modo a modificar tal contexto. Observo situações em 

que alunos/as são solicitados/as a desempenhar essa prática. Adverte-se que: “o que vocês 

têm que fazer? Não deixar titia, mamãe, vovó aproveitar alimentos que começaram a 

estragar. Vocês precisam avisar isso em casa, todo mundo faz isso” (DC, p.4). Na aula de 

bioindicadores, pede-se que avisem em casa sobre a importância de não deixar água limpa 

parada (DC, p. 35). Recomenda-se que eles/as contem aos/às responsáveis sobre a 

necessidade da coleta seletiva na residência e que, juntos, procurem informações locais 

(DC, p.45).  

Em outra aula, afirma-se que: “nossas empregadas, que não têm esses conhecimentos 

[discutidos no experimento], congelam os alimentos e acham que não precisam lavar 

depois. Gente, não pode. Já vi a moça lá em casa pôr água da torneira na cuba de gelo e 

congelar direto. Gente, não pode, porque não vai matar os microrganismos quando usar o 

gelo. Digam isso em casa” (DC, p.19). Nesse agenciamento, docentes formam discentes 
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que, por sua vez, ensinam a família. Afinal, na arte de governar, há a “formação de uma 

categoria de indivíduos também especializados” (FOUCAULT, 2010, p. 46) que vigiará, 

avaliará e modificará, se preciso, as atividades na vida cotidiana dos/as familiares. Sujeitos 

que, no cotidiano de suas vidas, divulgarão a utilidade do saber científico ensinado na 

escola. 

O dispositivo da experimentação não se ocupa apenas com saberes produzidos sobre 

fenômenos naturais. Em seu funcionamento, entram em ação “operadores materiais do 

poder, isto é, as técnicas, as estratégias e as formas de assujeitamento utilizadas pelo poder” 

(REVEL, 2005, p. 39). Isso corresponde, no interior do dispositivo, a fazer perguntar ou 

perguntar-se “que quer de mim?” (STENGERS, 2000, p. 166). Tal pergunta guia 

comportamentos, produz as normas, as técnicas, as estratégias, os modos de subjetivação 

pelos quais os sujeitos da experimentação serão produzidos. Assim, quando nasce um 

dispositivo, nasce também um sujeito por ele acionado: o sujeito da experimentação. Fora 

desse currículo, tal sujeito é convidado a selecionar saberes, a governar pessoas de seu 

convívio, a vigiar sua família. 

No currículo, conhecimentos são “classificados (oficial, escolar, científico, crítico-

social) e hierarquias são constituídas em relação aos demais registros que foram excluídos 

dessa cadeia discursiva (os saberes populares, o senso comum, o cultural, os saberes 

contextuais, os saberes cotidianos)” (LOPES, BORGES, 2017, p. 557). Mesmo quando as 

ações políticas se desenvolvem no sentido de questionar a hierarquia entre tais 

classificações, “é afirmada a importância de complementar os conhecimentos disciplinares 

com outros registros, via contextualização, interdisciplinaridade ou transversalidade, sem 

minimizar a relevância das disciplinas e sem colocar em questão as classificações 

instituídas” (LOPES, BORGES, 2017, p. 557). 

Há, contudo, resistências aos discursos. Em uma aula sobre microrganismos, por 

exemplo, Ângela ouve uma conversa entre meninas e pergunta: “como assim lavou ‘hoje’? 

Tem que lavar todos os dias o cabelo”. Essa afirmação causa espanto nas meninas que, de 

algum modo, não concordam com isso, alegando-se que isso “faz mal”, que “não é bom 

para o cabelo”, que “o cabelo não fica bonito”. Então, Ângela retruca, dando a conversa por 

encerrada: “meninas, não faz mal algum! O único problema é se vocês deixarem molhado, 

pois criaria fungo. Mas se não lavar, aí é que causa mal”. Quando a professora se afasta, 

uma delas diz: “Uai, eu é que não vou lavar o cabelo todo dia só porque a Ângela está 

falando” (DC, p.7). De modo semelhante, os meninos são advertidos dias antes quanto aos 

índices de calvície, mas continuam a usar bonés.  

Observar os comportamentos dos/as alunos/as e argumentar cientificamente sobre o 

quanto são equivocados são tarefas do currículo escolar. Afinal, “o que ainda precisam 

saber para se tornarem o que a escola e a sociedade intencionam que sejam? O que lhes 

falta? São sempre medidas, selecionadas por um processo de coleta de informações por 

meio de provas, testes e simulados – de um currículo tomado como ideal que é desse 

tempo” (SOUZA, SILVA, 2017, p. 11). Assim, sempre há resistência “à regulação da 

população, que tenta escapar desse dispositivo pelo qual a população existe, se mantem, 

subsiste e subsiste num nível ótimo” (FOUCAULT, 2008a, p. 58). Mesmo que haja uma 
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produção da ciência como algo útil e aplicável, sujeitos aplicadores podem não ser 

convidativos. Vê-se, portanto, formas e forças atuarem em um currículo (PARAÍSO, 2015). 

 
 
3 Todos queremos saber 
 

Queremos saber/ queremos saber/ todos queremos saber. 

 

Ao se tratar de ciência, a produção de sujeitos do “querer saber” torna-se inevitável. 

Acionados pelo dispositivo da experimentação, esses são os sujeitos que investigam 

cientificamente a sua vida cotidiana, que almejam aplicar os saberes úteis, que governam os 

outros de seu convívio. No discurso do ensino por experimentação, articulam-se demandas 

de um sujeito que aplica pela necessidade de saberes – biológicos, higienistas, estatísticos, 

médicos, de segurança –, produzidos no experimento, tornarem-se úteis, atraentes, 

justificáveis e imprescindíveis no currículo escolar que os formam para a vida cotidiana. 

Uma articulação que visa garantir, ainda, que sujeitos interessem-se pelo que é ensinado e 

acreditem na necessidade de modificarem-se. 

Nesse processo, o cotidiano é tomado como objeto empírico, examinado, investigado 

pelos saberes que ditam verdades sobre ele por meio das técnicas de leitura do mundo, 

prescrição e convocação e práticas de resolução de problemas e agenciamento familiar. A 

tecnologia da utilidade é acionada para produzir um desejo por aprender ciência na vida 

cotidiana. Nesse caso, vemos o currículo estudado investir em avaliações, cujas questões 

utilizam situações do dia-a-dia de alunos/as, como nomes de cidades conhecidas em 

questão sobre velocidade ou uma charge sobre o sono para questionar sobre a inércia; em 

unidade cujo título é “Ciência na cozinha” e na qual divulga-se que esse é “um lugar em 

que aguçamos nosso raciocínio, curiosidade, vontade de explicar e entender o mundo que 

nos cerca” (APEC, 2009, p. 208); ou em circular informações, em conversa entre 

estagiárias, acerca de um curso sobre “Microbiologia na cozinha”10 (DC, p.68). 

Assim, há dois movimentos: 1) aprender sobre a vida cotidiana, tomando-a como 

objeto empírico, para racionalizá-la por lentes da ciência; 2) aprender com/na vida 

cotidiana, tornando-a um recurso didático atrativo para ensinar/aprender ciência. Nos dois 

casos, a vida cotidiana é objeto de cobiça e de intervenção, sendo difícil delimitar 

precisamente quando se trata de um ou do outro. Nos dois casos, opera-se estrategicamente 

para driblar um antigo conflito que permeia o discurso do ensino por experimentação. Um 

conflito que se produz, respectivamente, entre o ensino abstrato, por demais técnico, e o 

ensino concreto, por meio das coisas comuns. Afinal, lida-se sempre, no discurso do ensino 

por experimentação, com tensões: científico versus pedagógico, cientistas versus infantis, 

ciência versus senso comum. Nesse embate, prevalece a racionalização científica sobre a 

vida cotidiana. 

Ao ser trazida pelo currículo das aulas experimentais, a própria vida cotidiana é aqui 

produzida. Ao ser racionalizada pelos saberes científicos, a vida cotidiana é (re)elaborada 

discursivamente sob o viés do científico. Ao ser capturada pela medicina, estatística, 
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biologia, a vida cotidiana dos/as estudantes e de seus familiares constitui-se apenas como 

mais um de seus efeitos. Nesse processo curricular, onde saberes são lançados às condutas 

diárias e mais corriqueiras, estabelece-se o governo de si e dos outros. 

O certo é que, há muito, a vida cotidiana é solicitada nos currículos. No “Portal do 

Professor” – banco de atividades propostas para e por docentes –, encontramos 512 

atividades que envolvem “ciência no cotidiano”11 e 1037 para “experimentação no 

cotidiano”12. Além desse portal online, o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência 

e Tecnologia mantêm algumas políticas públicas em educação científica que investem 

fortemente na vida cotidiana: Parâmetros curriculares Nacionais de Ciências, Exame 

Nacional do Ensino Médio e Programa Ciência Móvel13. Em outros espaços, vê-se, 

igualmente, a vida cotidiana ganhar destaque quando se deseja informar sobre a utilidade 

do saber científico e ensinar as práticas dos cientistas na produção desse conhecimento: 

projeto “Ciência para Todos” está presente nos ônibus de Belo Horizonte14; programa 

“Descobrindo a ciência” da TV Escola15; o “Quintal da ciência” da TV Ra Tim Bum16; a 

“Ciência no dia-a-dia” da TVB-Campinas17; a seção “Alô Escola” da TV Cultura18; o 

extinto quadro “Tá limpo?” e os atuais “Corpo em movimento”, “E agora, Doutor?”, “É 

bom pra que?” e “Os cinco sentidos” do programa semanal “Fantástico”19, bem como o 

programa matinal e diário “Bem Estar”20 da Rede Globo; programa “Ciência no dia-a-dia” 

da UERJ21. 

Em todos esses artefatos, fala-se da vida cotidiana para operar o conhecimento 

científico como verdade útil e indispensável à vida. Solicita-se que a vida seja vista através 

da perspectiva e das significações da ciência. Se não é de qualquer forma que se deve 

operar a ciência e a vida cotidiana, então, tantos outros investimentos são feitos para que 

haja a divulgação da ciência e de seus métodos de investigação. Nesse processo, o discurso 

do ensino por experimentação é solicitado. Aqui, interessa-nos pensar em que sujeitos se 

deseja produzir quando a ciência toma para si a vida, o mundo e os seres. Ao se lançar mão 

dessa estratégia, em editais, jornais ou programas televisivos, pode-se encontrar muitas 

demandas aos sujeitos: “cidadão autônomo”, “indivíduos com discernimento”, “sujeitos 

que dominam os saberes científicos”, “pessoas capazes de viver no mundo atual”, 

“cidadãos com argumentos para debaterem questões polêmicas”, “pessoas preparadas para 

a vida”. A produção desses sujeitos extrapola, portanto, o currículo aqui analisado. 

No entanto, nesse currículo, vemos que nem todos/as são subjetivados/as por esse 

discurso de que a experimentação na vida cotidiana faz aprender diferente. Afinal, os 

sujeitos podem ou não ocupá-lo, dependendo das correlações de forças estabelecidas nos 

discursos (LEAL, 2017). Não foram raras as situações em que encontramos alunos/as 

desinteressados/as pela aula, montando outras funções para os instrumentos, desejando 

estar na aula de futebol ou que a sirene do recreio tocasse. Justifica-se, porém, que, se tem 

“alunos que reclamam [é porque] são muito passivos, querem receber tudo pronto” (DC, 

p.16) ou “são muito bem informados, mas esse conhecimento não é um conhecimento 

sistematizado” (DC, p.26-27). Quando não se interessam pelas aulas, logo são 

advertidos/as: “quando a gente tenta fazer uma aula diferente, em que vocês corrigem os 

argumentos dos colegas para fortalecer o pensamento, vocês não aproveitam, né? É só 
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assim que se constrói conhecimento. Vocês não estão sabendo reconhecer isso e ficam 

achando que é uma aula livre” (DC, p. 60). Os/as professores/as, por sua vez, parecem 

incansáveis: “não tenho problema com aluno que não sabe pensar cientificamente. Estou 

aqui para resolver isso” (DC, p.40). 

Tais resistências não partem apenas dos/as discentes. Os/as mestres também têm 

dúvida se esse ensino é mesmo atrativo: “hoje, isso aqui não é interessante. Talvez se eu 

usasse a mídia, se envolvessem e entendessem mais” (DC, p.42); ou se é cabível no 

currículo escolar: “nesse semestre, vamos desenvolver atividades práticas que no dia-a-dia 

de sala de aula não tem condições de fazer pela quantidade de alunos, material insuficiente, 

falta de tempo ou porque não se encaixam nos conteúdos” (DC, p.2). Ou, ainda, se é apenas 

o científico que pauta a vida cotidiana de alunos/as e professores/as: “eu aprendi 

culturalmente que não pode, né? Tem coisas que é assim da cultura que é difícil da gente 

desfazer” (DC, p.2); mesmo após conclusões da prática: “se continuarem a vender 

alimentos sujos assim, a gente lava mesmo porque é da cultura, né?” (DC, p.16). 

Em muitas situações em que era acionado o dispositivo da experimentação, porém, 

pudemos presenciar o discurso do ensino por experimentação atravessar discentes e 

docentes. Em aula que notamos um afrouxamento no reforço às instruções da prática, 

opera-se uma dinâmica em que os/as alunos/as explicam uns/umas aos/às outros/as o que 

encontram. Lúcio explica ao grupo por que a tampa deitada não afunda, mas se colocá-la 

“em pé” afunda. Ele explica isso usando uma lógica diferente da dos/as professores/as, 

mesmo com a fórmula. Ângela vira-se e diz: “engraçado como ele explica melhor do que a 

gente” (DC, p.38). Em outro momento, perguntamos se Alisson aprendia mais no 

laboratório e ele respondeu: “sim, porque explica de um jeito diferente, com intensidade” 

(DC, p.46). Se alunos/as operam com a lógica científica, tecem explicações sobre os 

fenômenos e desejam experimentos, é porque “não pode haver governo possível sem que 

aquele que governa não indexe sua ação, sua escolha, sua decisão, a um conjunto de 

conhecimentos verdadeiros, de princípios racionalmente fundados ou de conhecimentos 

exatos” (FOUCAULT, 2010, p. 44). O ensino por experimentação é produzido como 

sedutor porque alunos/as podem produzir verdades e as condições que possibilitam aplicá-

las na vida cotidiana, podem opinar sobre situações dos mais diversos temas. Podem 

discernir, escolher, calcular o que querem para suas vidas guiados/as, claro, pela ciência. 

O currículo, seja da mídia ou da escola, é espaço de poder-saber, de subjetivação e de 

produção de sentidos. Ao se analisar um currículo, é necessário, então, “ficar em estado de 

alerta permanente” e “não deixar que poderes estabelecidos decidam o que devemos 

perceber nas imagens de currículos que nos chegam” (PARAÍSO, 2008, p. 119). É preciso 

olhar para o currículo experimental que se apresenta e perceber os sentidos e as formas de 

raciocínio que nos seduzem a adotar sobre a vida. Compreender os tipos de condutas e as 

posições de sujeito que nele são produzidos e que nos convidam a ocupar. Problematizar, 

sobretudo, o governo que se deseja estabelecer quando nos apresenta condutas corretas, 

soluções eficientes a problemas formulados, convocações a proteger àqueles/as que, 

supostamente, necessitam. Afinal, “o governo se torna uma questão de gerenciamento 
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calculado das questões de cada um e de todos a fim de se alcançar certos objetivos 

desejáveis” (ROSE, 2001b, 41). 

Apesar de exercer prescrições e disciplinamentos, as aulas experimentais proporcionam 

o aprendizado dos conceitos científicos porque os sujeitos vislumbram possibilidades, são 

impulsionados e podem, a partir disso, realizar tantas transformações em si e em sua vida 

quanto desejarem. Afinal, um currículo, também, está cheio “de contágios que podem 

nascer e se mover por caminhos insuspeitados; de construção de modos de vida que podem 

se desenvolver de formas particulares” (PARAÍSO, 2009, p. 278). Nesse contexto, 

conflituosamente, indivíduos podem exercer “‘livres’ escolhas sobre as possibilidades 

determinadas por outras e, [...] por outro lado, será suficientemente manejável, governável, 

para responder às flutuações de seu meio” (LAZZARATO, 2008, p. 51). É controlado 

porque está dependente do governo exercido pelo conjunto de verdades que engendra. É 

livre porque pode escolher o que conhecer, mesmo que dentro dessa conjuntura. Nesse 

sentido, o currículo experimental alarga, integra novos elementos sem cessar. Ele atravessa, 

subjetiva, atinge. Ele seduz sujeitos do Queremos saber, das novas invenções, do relato 

mais sério, da iluminação, da ilusão, da confiança no futuro. 
 

 

Notas 

 
1. Trecho inicial da música Queremos saber de Gilberto Gil, lançada no álbum Favourites (1967-1977). Todos os 

fragmentos que iniciam os tópicos foram retirados de tal música. 

2. Alguns exemplos de músicas com tal temática seriam: Quanta de Gilberto Gil (1995); Átimo de pó, de Gilberto Gil e 

Carlos Rennó (1995); A alma e a matéria de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes (2006). Alguns 

poemas: Reino da Estupidez, Francisco de Melo Franco (1785); Ondas Quânticas, André Carneiro (1949); A máquina 

do mundo, de Antônio Gedeão (1961). 

3. A discussão mais ampla sobre o sujeito Homo experimentalis e sua produção dentro e fora da escola pode ser 

encontrada em Cardoso (2012). 

4. Por terem sido demandados em meados dos anos 1980, em meio às exigências de inovação do Ensino de Ciências, 

esses discursos podem ser tomados como sinônimos ou complementares na literatura especializada. Uma aproximação 

desses campos discursivos pode ser observada em Santos (2007). 

5. Tais políticas públicas podem ser encontradas em documento do Ministério da Saúde. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_prom_saude.pdf> com acesso em 24/11/2018. 

6. Notícia disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalhe 

Noticia&id_area=124&CO_NOTICIA=11662> com acesso em 24/11/2018. 

7. Discussão sobre tal lei encontra-se nas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Disponível em 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf>, acesso em 24/11/2018. 

8. Projeto disponível: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=578&id=12370&option=com_content 

&view=article>, como acesso em 24/11/2018. 

9. Vídeos disponíveis em: <http://www.youtube.com/watch?v=Nrhcg_fniFQ>, <http://www.youtube.com/ 

watch?v=u6GQNAtE7i8>, <http://www.youtube.com/watch?v=4HDsfsk2lk8>, <http://www.youtube.com/ 

watch?v=6c3PVZ6LSVU> e <http://www.youtube.com/watch?v=46_jXl2h8DI>, acesso em 20/04/2012. 

10. Localizado em: <http://www.bahia.fiocruz.br/?area=07X03&new=479>, com acesso em: 21/06/2011. 

11. Disponíveis: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/linksCursosMateriais.html?>, acesso em 20/04/2012. 

12. Disponível: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/buscaGeral.html?pv=false&busca=experimenta%C3%A7%C3A3o+ 

cotidiano&x=12&y=6&listarAula=true&listarRecurso=true>, com acesso em 20/04/2012. 
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13. Disponível em: <http://www.labjor.unicamp.br/midiaciencia/article.php3?id_article=557>, com acesso em: 

20/04/2012. 

14. Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?searchword=descobrindo&ordering=&searchphrase=exact& 

Itemid=116&option=com_search>, com acesso em 20/04/2012. 

15. Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/index.php?searchword=descobrindo&ordering=&search phrase 

=exact&Itemid=116&option=com_search>, com acesso em 20/04/2012. 

16. Disponível em: <http://cmais.com.br/quintaldacultura>, com acesso em 24/11/2018. 

17. Alguns vídeos disponíveis em: <http://www.tvb.com.br/busca/?q=Ci%C3%AAncia%20no% 20Dia%20a% 

20Dia&edit=&filtro=1>, com acesso em 05/03/2015. 

18. Disponível: <http://www2.tvcultura.com.br/aloescola/ciencias/index.htm>, com acesso em 20/04/2012. 

19. Disponíveis em: <http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,15607,00.html>, acesso em 24/11/2018. 

20. Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/>, com acesso em 24/11/2018. 

21. Disponível: <http://www.sr3.uerj.br/resite/pro/consulta2008/mostra.asp?controle=1124>, acesso: 20/04/2012. 
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