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Título da Dissertação: 

Entre potes, alfinetes, lâminas e currículos: espaços de confinamento dos animais na 

disciplina escolar Biologia. 
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Resumo da Dissertação: 

Esta dissertação objetiva compreender o modo como a comunidade discursiva do ensino de Biologia 
vem construindo espaços de confinamento para os animais. Para essa discussão, livros didáticos e 

artigos científicos do campo foram analisados, estabelecendo diálogos com as teorizações discursivas 
de Thomas Popkewitz sobre a política espacial curricular e a alquimia das disciplinas escolares, bem 

como com as produções do campo da história da disciplina escolar Biologia. Considera-se que os 
processos alquímicos que têm produzido os conhecimentos sobre animais e normalizado seus espaços 
de confinamento também produzem quem são esses animais e como devem se “portar” nas práticas 

pedagógicas. Tal compreensão permite considerar que não são os “rótulos” criados para confinar 
animais a questão desta pesquisa, mas sim, as racionalidades que são inseridas no modo como as 
palavras diferenciam-se, distinguem-se e proporcionam inteligibilidade ao espaço habitado por esses 

indivíduos. No percurso analítico, oito espaços discursivos de confinamento emergiram em meio à 
alquimia dos saberes e práticas analisadas, se mostrando como categorias de análise potentes para se 
tecer argumentos e considerações. São elas: i. o ecológico, confinando animais numa trama ecológica; 

ii. o periculoso, em meio a contextos profiláticos e de perigo, iii. o quantitativo, encerrando animais na 
abundância e diminuição de espécies; iv. o teórico/prático como espaço de disputa pelo “bom ensino” 
sobre animais; v. o experiencial, enquanto um duplo que assume ora uma perspectiva mais científica, 

ora mais pedagógica que confina os animais; vi. o evolutivo, contando a história de vida de outros que 
humanos; vii. o popular, frente às tensões existentes no senso comum e, por fim, viii. o econômico, na 
relação dos animais com seus valores comerciais. A partir dessas espacialidades tecem-se análises e 

considerações sobre os diferentes padrões históricos que se associam e constroem princípios que 
governam o que se pode dizer, pensar e fazer entre animais no ensino 

Palavras Chave: currículo, alquimia das matérias escolares, ensino de Biologia, uso de 
animais, animais no ensino 
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