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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como ocorre a aprendizagem dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública em Belo Horizonte a 

partir de uma sequência didática que discute assuntos sobre ambientes naturais e 

urbanizados. Como referencial teórico analítico utilizamos a teoria Ator-Rede (TAR), 

que trata o conhecimento como um produto social em decorrência da associação entre 

humanos, artefatos naturais e tecnológicos construídos por meio de uma rede de 

múltiplos fatos, objetos e pessoas. Além disso, nossos dados direcionaram nosso olhar 

para a aprendizagem pautada na filosofia estética. Os dados gerados surgiram com os de 

registros em caderno de campo e produções documentais dos alunos. A partir disso, 

construímos nosso relato, que evidencia momentos de aprendizagem ocorridos pelas 

associações entre os actantes que foram mobilizados durante a execução das atividades. 

Dessa forma, constatamos que a sequência didática possibilita uma aprendizagem em 

que trata de aspectos e assuntos que envolvam o sujeito e seu entorno, caracterizado-se 

como uma aprendizagem estética, e não conceitual como era nossa expectativa inicial. 

De forma ampla esta pesquisa nos permitiu ainda refletir sobre as potencialidades e 

limitações existentes na sequência didática, o que pode contribuir para pesquisadores 

que queiram desenvolver trabalhos futuros. Assim, com base em uma abordagem 

latouriana, podemos concluir que a aprendizagem estética, ainda que pouco valorizada 

nos campos do ensino de ciências e biologia, contribui para uma educação científica 

ampliando percepções e vivências dos estudantes. Acreditamos que essa atividade se 

constitua como um produto diferenciado para se trabalhar no ensino de ciências de 

forma articulada com o compromisso social na busca pela qualidade de vida de uma 

comunidade.  

 

Palavras chave: Educação ambiental. Abordagem CTSA. Teoria ator-rede 



 

 

ABSTRACT 

This research had as general objective to understand how the learning of the students of 

the 6th year of the Elementary School of a public school in Belo Horizonte occurs from 

a didactic sequence that discusses subjects about natural and urbanized environments. 

As an analytical theoretical reference we use the Ator-Net theory (TAR), which treats 

knowledge as a social product due to the association between human, natural and 

technological artifacts built through a network of multiple facts, objects and people. In 

addition, our data directed our approach to learning based on aesthetic philosophy. The 

data generated came from records in the field and documentary productions of the 

students. From this, we construct our report, which evidences moments of learning 

occurred from the associations between the actants who were mobilized during the 

execution of the activities. In this way, we verified that the didactic sequence makes 

possible a learning in which it deals with aspects and subjects that involve the subject 

and its surroundings, characterized as an aesthetic learning, and not conceptual as it was 

our initial expectation. This research broadly allowed us to reflect on the potentialities 

and limitations of the didactic sequence, which may contribute to researchers who want 

to develop future work. Thus, based on a Latourian approach, we can conclude that 

aesthetic learning, although little valued in the fields of science and biology education, 

contributes to a scientific education that broadens students' perceptions and experiences. 

We believe that this activity constitutes a differentiated product to work in the teaching 

of science in a way articulated with the social commitment in the quest for the quality of 

life of a community. 

Keywords: Environmental education. Approach CTSA. Actor-network theory 
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APRESENTAÇÃO 

Em 2008 iniciei o curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas e desde a 

primeira apresentação de seminário, meu professor, Fábio Augusto Rodrigues e Silva, 

disse que meus gestos e exposição, sugeriam a capacidade e ou habilidade em ser 

palestrante ou professora. A rejeição ao comentário foi imediata! Apesar disso, a 

“semente” já estava plantada e acredito que esse foi o meu primeiro contato com a ideia 

de ser professora. O foco inicial foi seguido e o plano era trabalhar com animais, 

especialmente os silvestres. Com a necessidade de trabalhar para manter os custos de 

uma faculdade privada, estágios e treinamentos ficavam sempre em segundo plano, e o 

desejo pelos animais silvestres ficava cada vez mais distante.  

Já em meados de 2010, ano final da graduação, me envolvi em ações de 

monitoria acadêmica e um projeto de extensão, designado como “Projeto Trilhas”, 

coordenado pelo Prof. Fábio. Esse projeto promovia atividades de educação ambiental 

(EA) que buscavam despertar a conscientização sobre a preservação do meio ambiente. 

Como bolsista voluntária, tive a oportunidade de conhecer a temática, me envolver com 

execução e desenvolvimento de atividades de EA. Nessa fase eu já havia me apaixonado 

pela área e executava todas as tarefas com maior empenho possível. Empenho que 

rendeu publicação em um colóquio na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC) (BARÇANTE; SANTOS e SILVA, 2010), aliás, a minha primeira publicação. 

Além disso, esse contexto foi oportuno para desenvolver o Trabalho de Conclusão de 

Curso, que também gerou uma publicação, desta vez no Encontro Regional em Ensino 

de Biologia no Paraná, em 2011 (SANTOS e SILVA, 2011).  

Em março de 2011, posterior a minha formatura, comecei a lecionar em uma 

escola estadual, na qual fiquei como contratada até o maio de 2013. Prestei concurso 

para o estado de Minas Gerais nesse mesmo ano, sendo o edital prorrogado por mais 

quatro anos. Motivada pelo Fábio, querido professor, e também pela minha 

inexperiência e ao mesmo tempo novas experiências vividas como docente, nesse 

mesmo ano ingressei em um curso de Pós – Graduação Lato Sensu, ofertado pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), denominado "Especialização em 

Ensino de Ciências por Investigação - ENCI". Esse curso me ajudou a aprimorar e 

amadurecer minha prática docente, pois muitas vezes, era possível pôr em ação o que 
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era visto nas disciplinas. A especialização foi concluída em junho de 2013, e a 

monografia apresentada propunha uma sequência didática com abordagem 

investigativa.   

Por outro lado, sem muita esperança em ser chamada no concurso do estado de 

MG (para a minha satisfação fui nomeada em outubro de 2016), e tomada de dúvidas e 

descontentamentos com o ensino no Brasil, em maio de 2013 pedi encerramento do meu 

contrato do estado de MG e me afastei da sala de aula por um período de um ano e 

meio. Esse tempo foi suficiente e necessário para me fazer perceber os sentimentos que 

me envolviam junto ao ensino, alunos e escola.  

Entretanto, foi nesse curso de especialização que tive o primeiro contato com os 

estudos sobre o ensino de ciências, aguçando-me a curiosidade e admiração pelo 

assunto. Apesar do meu afastamento das salas de aula, estava sempre sonhando e 

desejando uma educação de qualidade nesse nosso país. Mesmo fora da sala de aula, 

trabalhando como supervisora de atendimento em um hospital de oftalmologia, sempre 

que possível inseria a docência nas minhas ações diárias, como por exemplo, 

preparando e ministrando treinamentos.  Foi então que no segundo semestre de 2014 

resolvi retomar os estudos com o objetivo de ingressar em um programa de mestrado. 

Como aluna de disciplina isolada Tópicos Especiais de Educação II: Epistemologia das 

ciências naturais e a educação em ciências ofertada pelo Professor Dr. Francisco Ângelo 

Coutinho na UFMG, busquei referenciais e motivação para reassumir a posição de 

estudante e ao mesmo tempo professora em formação. O que não foi fácil, uma vez que 

a habilidade de escrita estava um tanto quanto “enferrujada”. Além disso, foi nessa 

disciplina que tive o primeiro contato com os referenciais teóricos utilizados nessa 

pesquisa.  

Seguindo os conselhos do Fábio, aproveitei a monografia e a sequência didática 

proposta no ENCI, para adaptá-la ao projeto de pesquisa exigido no edital de seleção do 

Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências de Ouro Preto (MPEC). 

Apesar da dedicação para com o processo seletivo, no dia da entrevista de seleção 

pensei ter perdido a vaga. Isto porque não me sentia bem naquele dia e tomada por uma 

imensa ansiedade e nervosismo julguei não ter dado o meu melhor, mas ainda tinha 

esperanças. No entanto, para minha felicidade, fui aprovada e ingressei no programa em 
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2015. No início muitas dúvidas me afligiam, mas especialmente na disciplina de 

Seminários Temáticos I, com o auxílio do Professor Fábio, fui amadurecendo as ideias e 

aprendendo mais sobre os referenciais teóricos que seriam abordados nesse trabalho.   

A aprendizagem na Educação em Ciências passa até hoje por muitas concepções 

e mudanças. Acredito que o mais importante não é fazer o aluno memorizar o que vê na 

escola, e sim mostrá-lo que os conceitos das ciências da natureza nos ajudam a 

compreender as nossas relações com o mundo, desenvolvendo um pensamento crítico 

que sejam satisfatórios para tomar decisões futuras que envolvam a sociedade. Nesse 

sentido, acredito que a sequência didática apresentada se fará um instrumento 

interessante para proporcionar momentos de ensino e aprendizagem. Isto porque, nas 

atividades propostas, permitirá uma participação mais ativa dos estudantes.   
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1-INTRODUÇÃO 

 A sociedade contemporânea é marcada por uma dubiedade em relação aos 

modos de produção e a preservação do ambiente. Se por um lado a tecnologia1 avança 

para atender nossas demandas, facilitar e agilizar nossas atividades diárias, por outro ela 

degrada, gerando a escassez dos recursos naturais, poluição entre outros fatores que nos 

levam a viver uma problemática ambiental. Essa problemática, segundo Reigota (2007, 

p. 220), “trata-se, portanto, das possibilidades e das consequências dos interesses e 

opções políticas, técnicas e científicas de uma camada privilegiada da população 

mundial: os/as cientistas”.  São privilegiados pelo fato de ter o conhecimento necessário 

à produção da ciência e isso os mantém detentores de poder de decisão. Bazzo (1998, 

p.142) também acredita que:  

[...] é inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos 

últimos anos. Porém, apesar desta constatação, não podemos confiar 

excessivamente nelas, tornando-nos cegos pelos confortos que nos 

proporcionam cotidianamente seus aparatos e dispositivos técnicos. Isso pode 

ter resultados perigosos porque, nesta anestesia que o deslumbramento da 

modernidade tecnológica nos oferece, podemos nos esquecer que a ciência e 

a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas. (BAZZO, 1998, 

p.142) 

 

A produção do conhecimento científico, na óptica da sustentabilidade, deveria 

estar de acordo com às repercussões e possibilidades que permitem a construção de uma 

sociedade igualitária, justa e ecologicamente sustentável. No entanto, o que se tem 

percebido, é que a ciência é sustentada por altos financiamentos, distanciando do 

discurso de neutralidade e de compromisso com a sociedade (REIGOTA, 2007). 

Diante desse cenário acreditamos que seja necessário buscar uma educação que 

promova o desenvolvimento de pessoas com uma conduta crítica, consciente, 

responsável e participativa em relação as transformações e degradações do meio 

ambiente (TOALDO, 2011). Além disso, é importante que a população esteja preparada 

para avaliar e participar das decisões relacionadas aos assuntos que venham atingir o 

meio em que vivem, fazendo-a entender que, muitas vezes, essas deliberações não 

atendem a maioria, mas sim aos interesses dominantes (PINHEIRO et al, 2007). A esse 

                                                           

1 Tecnologia aqui é utilizada para designar as produções da ciência, das indústrias que nos oferecem 

conforto e facilitam nossas atividades diárias, como por exemplo, celulares mais modernos, tabletes etc. 
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respeito, seria interessante que a escola inserisse em suas práticas diferentes estratégias 

de ensino que abordassem de maneira contextualizada as produções e pensamentos 

científicos e ambientais da contemporaneidade, visto que isto pode fomentar o interesse 

e aprendizado dos educandos, já que permite o contato e compreensão de situações que 

ocorrem em sua vida diária. Além disso, contribui para ampliar a visão nas 

participações sobre decisões de ordem sócio-políticas que influenciarão o futuro de 

várias pessoas (PINHEIRO, et al, 2007).  

 No entanto, colocar em prática essas novas estratégias, ainda é um desafio para 

o docente, tanto pela complexidade do assunto, quanto por suas concepções filosóficas e 

crenças em relação a característica do conhecimento científico e a forma como os 

alunos assimilam determinado conteúdo (SENICIATO e CAVASSAN, 2008). Para 

lidar com esse desafio, o educador da área de ciências pode se valer de inúmeras 

possibilidades metodológicas e diversificar suas ações em sala de aula. A saber, o uso 

de recursos visuais, de áudio, teatro, estudos do meio, de campo, atividades 

investigativas, aulas dialógicas entre outras que valorizem o conhecimento dos discentes 

relacionando-os aos conceitos científicos e à sua realidade ou de uma comunidade. Isto 

permitiria o distanciamento do ensino tradicional em que as aulas são centradas no 

professor com predomínio do ensino expositivo, o conhecimento é transferido já 

“pronto” e na maioria das vezes fragmentado e sem relação com o cotidiano, a avaliação 

é somativa e visa a representação fiel do conteúdo enunciado em sala de aula. 

Embora todas as estratégias já citadas serem importantes e interessantes para se 

discutir a ciência e a produção do conhecimento científico, ressaltamos o estudo do 

meio, uma vez que, é nosso interesse de pesquisa e acreditamos que essa metodologia 

pode trazer benefícios para o ensino-aprendizagem. O estudo do meio, de acordo com 

Lopes e Pontuschka (2009), não é uma metodologia de ensino recente, é proveniente de 

uma “tradição escolar”, e foi influenciada por educadores tais como, Francisco Ferrer y 

Guardia (1859-1905) e Célestin Freinet (1896-1966) que propunham no contexto das 

estratégias de ensino um contato mais próximo da realidade estudada. O estudo do meio 

recebeu ao longo das décadas, diferentes denominações, como descrito:  

A metodologia de ensino que atualmente é denominada, ainda que muitas 

vezes de forma indiscriminada, de “Estudos do Meio”, é o resultado do 

trabalho de inúmeros educadores que, ao longo de várias décadas, se 

dedicaram a construir práticas de ensino que possibilitassem uma melhor 
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compreensão do mundo e a superação dos desafios sócio educacionais que 

lhes apresentavam à época. (GOETTEMS, 2006, p.52)  

 

  De forma mais ampla, segundo Lestinge e Sorrentino (2008), o estudo do meio é 

definido como qualquer estratégia metodológica de ensino que coloca os estudantes e 

professores frente ao espaço a ser estudado, seja ele natural ou social, que substitui a 

sala de aula, e podem ser utilizadas como ambientes para trabalhar os conteúdos 

disciplinares como, por exemplo, ecologia2. O estudo do meio pode permitir 

transformar o olhar dos sujeitos ao desenvolver uma análise mais crítica sobre a suposta 

neutralidade da vida social, reconhecer a realidade, e ainda despertar sensações e 

sentimentos que poderão fomentar a atuação das pessoas em benefício da melhoria da 

qualidade de vida (LOPES e PONTUSCHKA, 2009; LESTINGE e SORRENTINO, 

2008).  

Assim, para enriquecer a aprendizagem oportunizada pelos estudos do meio, 

utilizaremos uma trilha em uma estação ecológica, acreditando que esta, possa 

proporcionar o contato dos indivíduos com um ecossistema local, assegurando uma 

relação com situações reais e objetos naturais. As atividades desenvolvidas utilizando 

trilhas são baseadas na interpretação e na aquisição de informações do ambiente que se 

observa (SOUZA, et al. 2012). Com isso, as trilhas parecem favorecer a mobilização de 

conhecimentos e o consequente desenvolvimento dos educandos. 

Precisamos oferecer metodologias escolares que estejam além dos conteúdos 

específicos da área valorizando atividades que buscam evidenciar as relações existentes 

entre a ciência, a tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). Isto porque, a abordagem 

em CTSA discutida no ensino de ciências coloca os estudantes em situação de análise 

de informações, para que eles possam construir argumentos próprios por meio das 

controvérsias geradas a partir da argumentação dos colegas. (COUTINHO, et al, 2014; 

COSENZA et al, 2010; MARTINS et al, 2008 e SANTOS, 2007, SANTOS, et al, 

2011).  

                                                           

2 Apesar da vasta literatura existente sobre ensino e aprendizagem de conceitos científicos não é nosso 

interesse aprofundar nessas discussões, uma vez que estamos utilizando a TAR para defender nossos 

argumentos. Latour (2012), um dos precursores da TAR, diz que devemos seguir a produção da ciência 

durante a sua construção e não quando ela já está definida. 
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Entretanto, Ricardo (2007) alerta para os sentidos que o movimento CTSA se 

constitui, pois, abrange duas correntes de pensamento que se apoiam em interesses 

específicos. A primeira relacionada aos saberes da ciência e da tecnologia que buscam 

levar a humanidade para um futuro melhor, impondo a sociedade a escolha de deixar o 

poder das deliberações nas mãos dos supostos técnicos que se presume atuar de forma 

imparcial, apolítica, no entanto se apoiam especialmente em particularidades científicas 

e técnicas excluindo as tomadas de decisões que trazem consequências para a sociedade. 

Já a segunda, a ciência e a tecnologia estariam voltadas para uma análise da sociedade 

em relação a seus componentes históricos, sociais, políticos e econômicos, o que diz 

respeito ao fato da ciência e tecnologia não serem suficientes para decidirem sobre 

assuntos que trazem consequências para um grupo social. 

Diante destas vertentes, buscamos compreender como se dá as relações entre os 

setores envolvidos no movimento CTSA. Para isto, utilizaremos a Teoria Ator Rede- 

(TAR)3 descrita por Bruno Latour em que viabiliza uma interdisciplinaridade nas 

pesquisas que envolvem relações entre CTSA, mostrando como é impossível separar a 

Ciência da Política e que esta, muitas vezes, decide em nome da sociedade 

(CARVALHO, 2005). 

Assumindo a TAR como referencial é possível pensar que as questões 

ambientais podem ser discutidas sob o olhar de uma rede sócio técnica, e trabalhadas 

por meio de controvérsias sócio científicas, uma vez que atingem interesses políticos, 

econômicos, culturais, sociais e científicos (CASTRO, 2009). As controvérsias são 

acontecimentos complexos, em que é possível ver o trabalho de um grupo visto que a 

dinâmica sociomaterial é construída, desconstruída e reconstruída em um movimento 

duplo e contínuo (VENTURINI, 2010). Tomar a controvérsia como uma oportunidade 

de aprendizagem, possibilita a aproximação das conjunturas de produção da Ciência e 

das suas relações com a tecnologia, com a sociedade e com o meio ambiente (SILVA e 

CARVALHO, 2007).  

Desta forma, por meio da TAR buscamos compreender como se dá o processo 

de aprendizagem a partir de elementos (actantes4) que podem se revelar no decorrer na 

                                                           

3 Esta teoria será explicada mais adiante. 
4 Actante é considerado como tudo que tem ação, no caso: humanos e não humanos. 
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aplicação da sequência didática (SD), produto final dessa dissertação, que podem 

exercer ou sofrer algum tipo de ação – agência5. No entanto, conforme Melo (2011) a 

aprendizagem só fará sentido se a pessoa utilizar o conhecimento para exercer efeitos 

sobre si e sobre o mundo. Ou seja, o que é aprendido deve ser transformado por parte 

daquele que aprende provocando uma transformação/tradução na informação recebida.  

Ainda, seguindo as ideias de Melo (2011), para utilizar a TAR como arcabouço 

de nossas análises, devemos compreender que cada pessoa tem suas aprendizagens 

ligadas a uma rede que se sustenta e é produzida por uma associação entre humanos e 

não humanos (híbridos6). Diante disso, esperamos que no decorrer das atividades 

propostas, a aprendizagem ocorra por meio da associação dos alunos com diferentes 

actantes, que seu conhecimento seja traduzido/transformado e que eles possam imprimir 

sua marca alcançando assim, o aprendizado. Contudo, almejamos que em nossos dados, 

sejam evidentes movimentos de translação, ou seja, situações que mostrem a associação 

entre humanos e não humanos, entre sujeito e objetos.  

Esse estudo foi desenvolvido em uma escola estadual localizada em BH/MG em 

uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. A instituição foi escolhida pois, está 

localizada em um bairro que cresceu a partir de uma urbanização desordenada no 

entorno da Mata da Baleia na Serra do Curral e que sofre constantes ações antrópicas. 

Diante desse cenário, acreditamos ser importante apresentar este espaço aos alunos e à 

comunidade para que possam conhecê-lo melhor, compreender suas relações, se 

perceber como parte dele. Assim, supomos que isto possa despertar o sentimento de 

preservação e cuidado. Nossa expectativa é permitir que esses alunos mobilizem 

conhecimentos usando seu próprio contexto social, político e ambiental. Desta forma, 

apostamos que o estudo do meio, se constitua em um espaço de aprendizagem que possa 

expandir o corpo, transformando-o para que se torne articulado com o meio, de modo 

que os sujeitos se percebam parte do problema e também encontrem neles próprios a 

solução. 

Em suma, esperamos que esta pesquisa, nos ajude a responder nosso 

questionamento inicial:  Como o conhecimento sobre o ambiente pode ser construído 

                                                           
5 Agência, aquilo que sofre ou exerce uma ação. 
6 Híbridos: palavra empregada para designar tudo que não conseguimos separar de forma ontológica pura. 

Ex.: artigo de jornal, nele há uma marca política, social, econômica e ambiental.  
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por meio de um conjunto de atividades das quais se destacam as trilhas ecológicas? Para 

tanto, apresentaremos os nossos objetivos. 
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1.1-Objetivo geral 

Identificar a aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental a partir da 

performance de uma sequência didática e dos elementos mobilizados por sua agência. 

1.2 -Objetivos específicos 

 Desenvolver, aplicar e avaliar uma sequência didática sobre ecossistemas e que 

inclui atividades de estudo do meio; 

 Identificar e descrever a agência dos actantes que participam do processo de ensino 

e aprendizagem performado a partir das atividades da sequência didática proposta. 

 Identificar a ocorrência de valores filosóficos estéticos a partir da aplicação da SD. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta os principais aportes teórico-analíticos utilizados para o 

desenvolvimento desse trabalho. Está subdividido em duas seções. Na primeira 

apresentamos os pressupostos teóricos associados ao movimento CTSA. Na segunda 

apresentamos a teoria Ator-Rede, expondo suas origens, finalidades no campo 

educacional, bem como a perspectiva em relação ao nosso problema de pesquisa.  

2.1-Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA 

A partir do século XX, aumentou a consciência de que o progresso da ciência, 

tecnologia e economia não estava seguindo os interesses que levassem ao bem-estar 

social. Ao mesmo tempo, por volta de 1960 e 1970 a ciência e tecnologia tornaram-se 

foco de constantes críticas por se envolver em processos de degradação do ambiente e 

se atrelar aos movimentos bélicos, como por exemplo, produção de bombas atômicas à 

guerra do Vietnã (AULER, 2002). Uma das consequências destes questionamentos e 

tensões foi o surgimento do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS com o 

objetivo de discutir as questões científicas e tecnológicas que trazem, até hoje, 

consequências para a sociedade contemporânea (AULER e BAZZO, 2001; RICARDO, 

2007).  

Nesse contexto, o movimento CTS postulou uma nova visão à tecnologia, 

refutando a concepção de que a ciência e a tecnologia estariam aptas a resolver todos os 

problemas sociais e ambientais. A partir disso, definiu-se um dos objetivos do 

movimento, permitir tomadas de decisões mais democráticas e menos tecnicistas, dando 

voz a sociedade (AULER, 2002).  Mais tarde foi proposto ao movimento CTS um viés 

que considerasse os aspectos ambientais relacionados com Ciência e Tecnologia, 

inserindo conceitos de sustentabilidade, questões éticas e morais, com o objetivo tornar 

claro os aspectos multiculturais associados ao movimento CTSA - Ciências – 

Tecnologia – Sociedade –Ambiente (ZEIDLER et al, 2005). 

Desse período até os dias atuais, muitos foram os acontecimentos e discussões 

que envolviam o papel da Ciência e Tecnologia frente as questões sociais, políticas e 

econômicas. No entanto, ainda que seja de grande importância o percurso histórico do 
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movimento CTS, não vamos nos ater a tais questionamentos, uma vez que é nosso 

interesse salientar as questões vigentes, principalmente as relacionadas aos processos 

educacionais. O que se almeja, portanto, com o movimento CTS, é compreender como é 

a atuação da ciência e da tecnologia como processos sociais. Para isto, é necessário 

avaliar a condição ambiental e socialmente destrutiva das atividades que envolvem este 

processo. Assim, para subsistir a ciência e a tecnologia, é fundamental reconhecer os 

prejuízos causados pelo seu uso e não apenas acreditar ingenuamente que seus efeitos 

são secundários e que as consequências são imprevisíveis (BAZZO, 1998). 

No cenário educacional, o movimento CTS surge se “constituindo como uma 

resposta da comunidade acadêmica internacional à crescente onda de insatisfação com a 

concepção tradicional da ciência e da tecnologia” (LINSINGEN, 2007, p. 6). Ainda, 

segundo Linsingen (2007), a ideia da tecnologia como ciência aplicada contribuiu para 

que o pensamento pedagógico presente na educação tecnocientífica, gerasse umas das 

consequências que fomentaram as buscas por um novo significado a essa metodologia, 

permitindo um entendimento mais sensato sobre suas implicações na vida social.  

Como é nosso interesse discutir os objetivos de ensino e aprendizagem pautados 

no movimento CTSA, tomaremos como base o trabalho de Pedretti e Nazir (2011) em 

que apresentam seis perspectivas vinculadas a este movimento seguidas de respectivas 

críticas, no qual exibimos a seguir. 

A primeira perspectiva descrita por Pedretti e Nazir (2011) relaciona-se a 

aplicação/planejamento. Esta perspectiva, aponta trabalhos que colocam os discentes 

frente as problematizações, abrangendo a invenção de novas tecnologias ou alterações 

daquelas já existentes. Permite a aprendizagem de conhecimentos disciplinares e 

habilidades técnicas, porém, é criticada por criar uma visão de que o desenvolvimento 

da tecnologia tem um austero fim e que existe uma abordagem tecnológica certa para os 

problemas que envolvem a sociedade, além levar ao pensamento de que as produções da 

Ciência estão livres de valores particulares.  

A segunda, histórica é retratada em pesquisas que vangloriam a ciência como 

sendo um assunto que é relevante por si só, tornando-a uma busca interessante e 

necessária, permitindo despertar sensações e a criatividade dos alunos. A objeção deste 
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aspecto é devido ao fato de tornar a ciência como história perfeita e de sucesso, focando 

nos “heróis” que as criam, sem considerar os percalços importantes.  

A terceira perspectiva descrita por Pedretti e Nazir (2011) é designada como 

raciocínio lógico. Ela nos diz que qualquer problema sociocientífico poderia ser 

discutido por meio de análise lógica da ciência, encorajando o aluno a pensar como os 

cientistas em campo. É julgada por levar a uma visão restrita que equipara pensamento 

lógico com a racionalidade, isto quer dizer que, há um esquecimento de que valores 

espirituais, políticos, culturais, sentimentais são tão importantes quanto os de ordem 

lógica.  

Já a quarta, denominada como centrada em valores, são apresentadas em estudos 

que afirmam a importância dos valores pessoais para as considerações a respeito de 

assuntos sociocientíficos. A ideia é promover o desenvolvimento moral dos discentes. 

Criticada por considerar que qualquer ensino baseado na moral, sofre com a falta de 

conformidade entre valores comuns.  

Em relação a quinta e penúltima perspectiva, intitulada como sociocultural, 

aponta para o fato da educação científica deter uma abordagem social uma vez que a 

ciência e a tecnologia são organizações que se articulam e são intrincadas com a 

política, economia e cultura. Aqui a ideia é levar aos alunos a compreensão de que a 

produção da ciência existe dentro de uma conjuntura social mais complexa. É julgada 

por acreditarem que os conhecimentos científicos possuem uma ideologia que vai contra 

a ética, ou seja, sem preocupação com as questões sociais e assim não poderiam se 

constituir em um programa coerente de Ensino de Ciências.  

Finalmente, a última perspectiva apresentada por Pedretti e Nazir (2011), a 

socio-ecojustiça, baseia-se no fato de que a educação científica deve preparar o cidadão 

para lutar por seus direitos que garantem o bem estar social e ambiental. Nesse aspecto, 

o intento do Ensino de Ciências é permitir o desenvolvimento de uma visão crítica dos 

problemas que preocupam a humanidade, bem como buscar soluções para extingui-los. 

Assim, essa perspectiva é rechaçada pelos autores por apresentar grande ingerência, 

privilegiando uma filosofia política baseada na visão de democracia representativa e em 

valores políticos neoliberais ocidentais.  
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A partir dessas perspectivas e de críticas que são pontuadas (PEDRETTI e 

NAZIR, 2011), concordamos com as ideias de Coutinho et al (2014), quando dizem que 

o movimento CTSA se deparou com suas próprias limitações. As críticas enunciadas 

não são levianas, pois em conjunto indicam para verdadeiras incertezas dentro do 

movimento CTSA, uma vez que o que se expõe são as implicações das estratégias 

educacionais em objeção com a finalidade do movimento CTSA. Isto é, as abordagens 

em CTSA acabam ensinando exatamente o que se queria impedir que fosse ensinado. 

Essas incertezas, portanto, são consideradas por Coutinho et al (2014) como obstáculos 

para implantação de métodos didáticos.  

Essas incertezas foram assim elencadas:  

Como sendo: 1) ensinar a ciência como conhecimento objetivo e neutro; 2) 

ensinar a Ciência e a Tecnologia como desenvolvimento inexorável da 

humanidade; 3) romantizar ou estereotipar a História da Ciência; 4) 

estabelecer uma concepção estreita de racionalidade, tratando 

assimetricamente o modo de raciocinar de outros povos; e, 5) estabelecer 

visões universalistas de valores (sejam morais ou epistemológicos) 

(COUTINHO et al. 2014, p. 2179).  

 

Desta forma, eles recorrem a Teoria Ator Rede - TAR (LATOUR, 2012) na 

tentativa de encontrar soluções ou respostas mais consistentes. As obras do antropólogo 

francês Bruno Latour são marcadas pela utilização da sociologia do conhecimento para 

exibir a atividade científica como processo social. Em suas obras Latour defende uma 

interdisciplinaridade nas pesquisas que envolvem relações entre ciência e sociedade, 

mostrando como é impossível separá-las e que muitas vezes a ciência decide em nome 

da sociedade (CARVALHO, 2005). 

 

2.2-Teoria Ator-Rede - TAR 

A Teoria Ator Rede surgiu originalmente nos cenários dos estudos da ciência e 

tecnologia descrito principalmente por Bruno Latour, Michel Callon e John Law e tinha 

como compromisso atender ao Princípio da Simetria instaurado pela Antropologia das 

Ciências (LAW, 1992; ALCADIPANI e TURETA, 2009; MELO, 2011). Essa teoria, 

também conhecida como “sociologia da translação” (LATOUR, 2012) enuncia que o 

conhecimento é um produto social, em outras palavras, é o resultado de uma associação 
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entre humanos, artefatos naturais e tecnológicos construídos por meio de uma rede 

heterogênea de fatos, objetos e pessoas (LAW, 1992), ou seja, “procura compreender as 

coisas como efeitos de uma interação em rede” (COUTINHO e SILVA, 2014, p.532). O 

objetivo da TAR é manter sob o mesmo patamar de análise elementos humanos e não-

humanos evitando uma ideia tradicional da sociologia que tenta separar a realidade em 

uma visão entre natural e social (MELO, 2011).  

 Na tentativa de melhor compreender os estudos da Teoria Ator Rede iremos nos 

basear principalmente nas obras do antropólogo francês Bruno Latour devido ao fato 

dele ser um dos pesquisadores em destaque no campo da antropologia das ciências e do 

que se convencionou chamar de modernidade (HARMAN, 2009; BLOK e JENSEN, 

2011 apud COUTINHO el al, 2014). Latour busca compreender a relação de domínio 

dos humanos sobre as coisas e objetos e se questiona quanto à definição de 

modernidade e o ser moderno. 

 Latour (1994) apresenta suas análises sobre a modernidade a partir de sua obra 

“Jamais fomos modernos”. Logo no início o autor fala sobre a “proliferação de 

híbridos”, ou seja, uma caraterística do mundo moderno que mistura vários assuntos, 

chamadas entidades, que se interagem em uma rede complexa. Para explicar, Latour, faz 

uma análise de alguns artigos de jornais da época, no qual citamos o “buraco na camada 

de ozônio” e o “vírus da AIDS”. Nestes artigos ele constata uma diversidade de atores 

estabelecendo alianças e negociações e que tomariam decisões a partir de seus 

interesses.  

 Enquanto a equipe jornalística busca compartimentalizar os artigos em assuntos 

neutros, como da Política, Economia, Ciência, o antropólogo francês vê adiante e 

percebe o quanto há uma multiplicação dos artigos híbridos que tratam da ciência, do 

direito, da política, economia, religião em uma mesma nota. Assim, sobre as notas 

Latour (1994, p.07) destaca:  

O mesmo artigo mistura, assim, reações químicas e reações políticas. Um 

mesmo fio conecta a mais esotérica das ciências e a mais baixa política, o céu 

mais longínquo e uma certa usina no subúrbio de Lyon, o perigo mais global 

e as próximas eleições ou o próximo conselho administrativo. As proporções, 

as questões, as durações, os atores não são comparáveis e, no entanto, estão 

todos envolvidos na mesma história. (LATOUR, 1994, p. 07) 
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  Latour então constata que, apesar da tentativa do jornal em separar os artigos em 

seções diferentes, as notas mesclavam aquilo que se desejava separar, concluindo que 

essas categorizações rígidas como puramente política, econômica ou científica não se 

sustentavam, ainda que fosse a ideia principal dos modernos (SANTOS, 2016). 

 Latour segue o livro descrevendo sobre a dificuldade que há em “classificar”, 

estará sempre atrelada a encontrar um ponto em comum das entidades que atravessam 

os conhecimentos da natureza, da cultura, os exatos e o de exercício do poder. Assim, o 

autor menciona as regulares fragmentações que se fazem das áreas de conhecimento 

apoiadas em interesses específicos, a partir de três categorias, a natureza, a política e ao 

discurso. Dependendo do que se lê em uma nota, pode-se pensar que está falando 

apenas de ciência e de técnicas, sendo deixada de lado por aqueles se interessam, 

particularmente por política, e que pesquisas desse tipo não dizem respeito a natureza e 

ao conhecimento, às coisas em si, mas antes ao seu envolvimento com os nossos 

coletivos e sujeitos. Portanto, para Latour nossos pensamentos não foram mal 

construídos por não perpassarem entre as três categorias, mas sim por separá-las como 

se fossem diferentes em sua relação com os indivíduos e a sociedade.  

 O autor propõe a hipótese de que a modernidade está atrelada a dois conjuntos 

de práticas opostas, e que para perdurarem, devem permanecer assim. O primeiro diz 

respeito às translações, ou seja permite uma fusão entre a natureza e a cultura, sujeito e 

objeto, identificados como seres híbridos. O outro conjunto, designado como 

purificação, permite a criação de duas zonas ontológicas distintas, criando uma divisão 

entre o social e o natural, entre os humanos e não-humanos. Essa última, permite a 

fragmentação dos assuntos que unem a ciência, a política, a religião, a economia etc. 

 Segundo Latour (1994), os modernos acreditam nas categorias ontológicas 

puras, opõem-se ao discurso de translação e a existência dos seres híbridos. Empenham-

se para purificar as coisas, representando somente a prática de purificação, enquanto os 

híbridos de sujeito e objeto, sociedade e natureza, ciência e política se proliferam cada 

vez mais por meio de redes.  

 Para melhor compreensão da TAR, julgamos necessário explicitar os principais 

conceitos que a sustentam uma vez que serão apresentadas nas análises deste trabalho, 
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como por exemplo, a ideia de ator/actante, mediadores, intermediários, redes e 

translação.    

 A Teoria Ator Rede se caracteriza como uma abordagem que possibilita seguir 

ou rastrear coisas, que Latour chama de actantes. Esses, por sua vez, se referem às 

pessoas ou coisas que povoam o mundo e podem ser representadas (COUTINHO e 

SILVA, 2014; LATOUR, 2012). Desse modo, actantes podem ser representados por 

pessoas, máquinas, animais, plantas, laboratórios, textos, artefatos tecnológicos etc.  

 Esses são os mediadores que segundo Latour (2012) constituirão redes entre eles 

e farão associação com outras entidades, movendo e transformando essas redes. De 

acordo com Nobre e Pedro (2013, p.48), “na concepção das redes, as mediações ganham 

destaque e apontam para um processo de constante redefinição”. As redes podem ser 

performadas a partir da agência/ação de seus actantes. Elas podem estar em constante 

movimentação e se configurarem de modo a constituir outras redes. Ela está, portanto, 

sempre aberta a novos elementos que podem se aliar de formas diferentes e 

imprevisíveis (MELO, 2011). 

Conforme Latour (1994), os mediadores idealizados pela TAR, são os atores que 

possuem a capacidade de redefinir aquilo que carregam, são capazes de transformar 

continuamente as relações entre as entidades, fazendo com que essas realizem coisas, 

associações ou interações. Já as entidades que participam da rede, sem transformá-la ou 

redefini-la, são consideradas intermediários. “É padronizado, coletivo; nele, nada 

acontece (LATOUR, 1994, p.185) ”, fazendo o que qualquer outro em sua posição faria, 

é como Latour os define.  

 Outro conceito importante é o de redes. E que na concepção da TAR não deve 

ser entendido no sentido cibernético, mas sim como fluxos, circulações, alianças e 

movimentos nos quais os actantes envolvidos sofrem constantes interferências 

(FREIRE, 2006). Ainda segundo Freire (2006, p. 56), “uma rede de atores não é 

redutível a um ator sozinho; nem a uma rede, mas composta de séries heterogêneas de 

elementos, animados e inanimados conectados, agenciados”.   

 Na concepção de Bruno Latour, para compreender a produção de um fato, um 

conceito científico, devemos observar as redes de actantes que estão em performance 

por meio de alianças. Os actantes em rede estão conectados uns aos outros pelo 
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fenômeno de translação (COUTINHO e SILVA, 2014; SANTOS, 2016). Esse 

fenômeno, segundo Latour (2001, p. 106) “consiste em combinar dois interesses até 

então diferentes num único objetivo composto”, num processo que Freire define como 

 

[...] deslocar objetivos, interesses, dispositivos e seres humanos. Implica 

desvio de rota, invenção de um elo que antes não existia e que de alguma 

maneira modifica os elementos imbricados. (FREIRE, 2006, p. 51) 

 

Outra forma de descrever a produção do conhecimento na perspectiva da TAR, é 

por meio de uma metáfora que Bruno Latour faz com o sistema circulatório em seu livro 

A Esperança de Pandora (2001) no capítulo “O fluxo sanguíneo da ciência – Um 

exemplo da inteligência científica de Joliot”.  Nessa obra o autor descreve cinco fluxos, 

que representam as translações, que se integram para possibilitar a emergência dos 

estudos científicos, sendo: a mobilização do mundo, a autonomização, as alianças, a 

representação pública e os vínculos e nós (LATOUR, 2001). 

Latour segue contando como acontece a ciência em um laboratório de física em 

que o cientista Joliot, se aflige, pois precisa seguir vários fluxos simultaneamente para 

garantir o sucesso de seu trabalho. É exatamente neste ponto que o autor evidencia 

cinco dos principais caminhos que devem ser seguidos por Joliot. O autor então destaca: 

Eis aí cinco tipos de atividades que os estudos científicos têm de descrever 

em primeiro lugar caso pretendam começar a entender, de um modo realista, 

o que determinada disciplina científica procura: instrumentos, colegas, 

aliados, público e, finalmente o que eu chamo de vínculos e nós a fim de 

evitar a bagagem histórica que vem da expressão “conteúdo conceitual 

(LATOUR, 2001 p. 117). 

A “Mobilização do Mundo”, ou conjunto de mediações capazes de fazer circular 

os não-humanos (natural ou máquinas), seriam os instrumentos, levantamentos, 

questionários e expedições. O segundo fluxo denominado como “Autonomização”, se 

refere aos colegas, a delimitação de uma esfera de especialistas em torno de uma 

disciplina, capazes de serem convencidos ou entrarem em controvérsia. O próximo, 

terceiro fluxo, intitulado como “Alianças” ou aliados como Bruno Latour menciona, 

está relacionado ao engajamento dos interesses de organizações não científicas, como 

militares, governamentais e industriais. Já o quarto fluxo designado como 

“Representação Pública” ou simplesmente público, menciona o conjunto de efeitos 



34 

 

produzidos em torno da vida habitual dos indivíduos. E por fim “Os Vínculos e Nós”, 

que dizem respeito ao “coração conceitual”, conectando todos os demais fluxos. Sem a 

circulação e mobilização de todos estes fluxos não é possível entender a preservação de 

um trabalho científico, como de Frédéric Joliot na investida para montagem de uma 

bomba de nêutrons (LATOUR, 2001). 

Para se chegar aos fatos científicos, a pesquisa acompanha acontecimentos 

históricos, formula novos fatos, acompanha vínculos políticos, passa por controvérsias, 

recruta novos aliados, busca seus interesses, ou seja, é tecida uma rede sócio-técnica de 

negociações visando a construção do conhecimento científico.  

Portanto, por meio dessa rede Latour permite perceber e denunciar as 

consequências envolvidas na relação ciência e sociedade, sugeridas no processo de 

desenvolvimento do conhecimento científico. Segundo Carvalho (2005), ele não só 

enxerga os cientistas fazendo ciência dentro de seus laboratórios, como fazendo parte de 

uma rede de conhecimentos e negociações.  

 Ao refletir sobre aprendizagem, muitos são os programas educacionais que 

procuram desenvolver técnicas e recursos metodológicos com o objetivo de fugir do 

ensino tradicional, carregado de transmissão de conceitos e memorizações.  Sob o olhar 

da TAR, a aprendizagem emerge por uma série de acontecimentos que vão se 

associando de forma entrelaçada ao longo do surgimento dos seres vivos e nas 

interações feitas com as entidades do seu convívio no decorrer da sua existência 

superando os desafios impostos pela sobrevivência (MELO, 2011).  

Segundo Fenwick e Edwards (2012) as discussões na área educacional seguindo 

a perspectiva da TAR não tiveram grande destaque inicialmente, tornando uma 

abordagem pouco conhecida.  No entanto, passado algum tempo, desde 2000 percebeu-

se que houve uma propagação de estudos, indicado que a teoria poderia ser utilizada 

como uma ferramenta de análise no campo educacional (FENWICK e EDWARDS, 

2010) por defender uma simetria entre humanos e não-humanos. Esses autores 

acreditam que ao contrário das teorias educacionais tradicionais que objetivam analisar 

os processos e aspectos cognitivos da aprendizagem, a TAR permite estabelecer 

relações entre os actantes que constituem o mundo (FENWICK e EDWARDS, 2012) e 

como estas relações resultam o conhecimento.  
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Melo (2011) fala que para ser fidedigno à teoria ator rede, devemos pensar que o 

sujeito aprende com base nas ligações que são feitas por redes que lhe conferem uma 

sustentação e que emerge de vários coletivos. Assim, uma aprendizagem desconectada e 

sem sentido não se opera, frente a uma aprendizagem que é vivenciada, que possa ser 

utilizada, permitindo que o indivíduo exprima sua marca.  

Assim, a TAR deve nos permitir visualizar e compreender as translações 

realizadas entre os elementos que compõem uma sala de aula, como por exemplo, 

pessoas, artigos, microscópios, amostras etc., e como formam diferentes redes que 

podem ser performadas de acordo com interesses comuns.  

Diante do nosso trabalho que procura aproximar os elementos de diferentes 

ambientes aos alunos do Ensino Fundamental, nos perguntamos se não proporcionamos 

uma rede que propicia uma aprendizagem estética. Segundo Seniciato, Silva e Cavassan 

(2006) em termos educacionais a visão estética se torna importante a medida em que 

apreciamos, valorizamos ou julgamos determinada situação ou fenômeno. De acordo 

com Seniciato e Cavassam (2009), no caso dos ambientes naturais, essa visão reflexiva 

implica em como o processo pedagógico contribuirá para as ações dos sujeitos em 

relação a tais ambientes. Se essa experiência aproxima o homem do objeto natural, ao 

refletir sobre si, simultaneamente refletirá sobre o objeto natural.  

Além disso, segundo Flannery (1999 apud IGLESIAS, 2017, p.?) “a estética 

pode ser um caminho para enfatizar as experiências cognitivas e afetivas como 

relevantes no estudo dos ambientes naturais, pois a experiência estética deve ser 

participatória, engajando o intelecto e as emoções”. Desse modo, acreditamos que os 

princípios da filosofia estética, que busca compreender as relações do homem com o 

mundo a partir de suas observações, reflexões e de suas experiências (IGLESIAS, 2017, 

SENICIATO e CAVASSAN, 2009), possa nos ajudar a entender que aprendizagens 

emergem nas situações de ensino que engendramos.  

Na tentativa de responder nosso questionamento inicial, esperamos que a TAR e 

a visão estética da natureza sejam suficientes para nos mostrar como se dão diferentes 

situações de aprendizagem a partir de elementos (actantes) que podem surgir no 

decorrer da aplicação da sequência didática, que aborda assuntos conectados a ciência, 

tecnologia como produtos sociais. Desse modo, é possível que os sujeitos envolvidos 
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sejam transformados, tornando-se articulados com o meio, de modo que se percebam 

como parte dos problemas e encontrem neles próprios a solução.  
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

Nesse capítulo abordamos os aspectos metodológicos que delinearam este 

trabalho. O capítulo está dividido em seis sessões: Contextualização; Coleta de Dados; 

O Cenário da Sequência Didática; Análise dos Dados a partir da Teoria Ator Rede 

apresentados a seguir. 

3.1- Contextualização 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa nos assentamos no modelo de coleta de 

dados descrita por Bruno Latour em seus estudos sobre a teoria ator – rede.  Segundo 

Latour (1997) deve-se investigar a ciência de perto, no decorrer de sua construção e não 

quando já está pronta. É nesse viés que seguimos para construir esse trabalho, no qual 

não temos como foco identificar a construção final de um conceito científico pelos 

participantes e sim os processos pelos quais poderiam levar a concepção de 

determinados conceitos. Para tanto, utilizamos ferramentas que inevitavelmente versam 

sobre conceitos relacionados a ciência da natureza.  

 Em relação a natureza desse trabalho, seguimos o modelo de pesquisa aplicada, 

que tem como objetivo gerar conhecimentos na tentativa de encontrar soluções de 

problemas específicos (ZAMBERLAN et al, 2014) no caso, o nosso problema de 

pesquisa, que visa investigar: Como o conhecimento sobre o ambiente pode ser 

construído por meio de um conjunto de atividades das quais se destacam as trilhas 

ecológicas? Para tanto, utilizamos uma abordagem qualitativa no qual segundo 

Zamberlan et al (2014, p. 94) “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”.  

A partir disso, em relação aos procedimentos técnicos, que também podem ser 

designados como procedimentos de coleta (GIL, 2002) e estratégias de pesquisa 

(MACHADO e SILVA, 2007), utilizamos a pesquisa bibliográfica, documental, e 

pesquisa participante. A pesquisa bibliográfica é fundamentada em diferentes obras já 

elaboradas e publicadas como artigos científicos, monografias, livros entre outros (GIL, 

2002; ZAMBERLAN, 2014). Esse tipo de estratégia é vantajosa ao pesquisador por 

permitir a cobertura de uma série de acontecimentos de forma ampla, ao invés de ter que 
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pesquisar item por item. Além disso, ela permite investigar aspectos históricos, uma vez 

que é improvável conhecer fatos do passado sem ser por estudos bibliográficos (GIL, 

2002). Nesse sentido utilizamos referenciais teóricos descritos por outros autores na 

tentativa de nos ajudar a responder nosso questionamento inicial, além de apoiar nossas 

hipóteses.   

Já a pesquisa documental, utiliza fontes de diferentes meios, que podem ou não 

ter recebido tratamento analítico. Nessa categoria incluem-se documentos como cartas, 

diários, fotografias, gravações de áudio, de vídeo, tabelas estatísticas, leis, ofícios, 

mapas entre outros. Tem como benefício principal o fato de se estabelecer como fonte 

rica de dados, além de apresentar baixo custo em relação a outros tipos de pesquisas 

(GIL, 2002). Aqui utilizamos o caderno de campo e as produções textuais dos alunos 

participantes. 

Outra estratégia utilizada é a pesquisa participante ou observação participante, 

segundo Gil (2002, p. 55) “se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e 

membros das situações investigadas”. Angrosino (2009) argumenta que a observação 

participante não é um método de pesquisa mas uma forma de comportamento que são 

revelados pelo pesquisador para realizar a coleta de dados durante um período de tempo. 

Para Valladares,  

O pesquisador aprende com os erros que comete durante o trabalho de campo 

e deve tirar proveito deles, na medida em que os passos em falso fazem parte 

do aprendizado da pesquisa. Deve, assim, refletir sobre o porquê de uma 

recusa, o porquê de um desacerto, o porquê de um silêncio. 

(VALLADARES, 2007, p. 157) 

  

É nesse sentido que incentivamos a participação de todos mantendo uma 

participação moderada e ativa, conforme descrito por Spradley (1980). Moderada 

enquanto os alunos realizavam as atividades e buscavam respostas para determinados 

questionamentos e ativa em relação a aplicação da SD e todo o processo de mediação 

das atividades desenvolvidas.  

 A aplicação da SD se deu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

(CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), no primeiro semestre de 2016 e 

o trabalho contemplou várias etapas, conforme representado abaixo na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema das etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos autores no programa Power Point 

3.2- Participantes 

Este estudo foi realizado em uma escola estadual7 (Figura 2) localizada na região 

leste de Belo Horizonte – MG. A instituição contempla as três modalidades de ensino, 

Fundamental I (do primeiro ao quinto ano), Fundamental II (do sexto ao nono ano), 

Ensino Médio regular e Educação de Jovens e Adultos. Seu funcionamento ocorre de 

7h00min às 22h:30min, abrangendo assim os três turnos. É gerenciada por uma diretora, 

três vice-diretores e três supervisores, sendo estes dois últimos cargos, um para cada 

turno. Além disso, a escola conta com os demais funcionários como, professores, 

secretários, assistentes de secretaria, um agente financeiro, bibliotecários e vários 

auxiliares de serviços de educação básica, dentre eles serventes, cantineiras e zeladores. 

A arquitetura da escola apresenta semelhanças com outras escolas estaduais de 

Belo Horizonte, pelo menos na sua grande maioria, em que o pátio fica centralizado e as 

salas dispostas ao seu redor. São doze salas de aula e outras utilizadas para secretaria, 

coordenação, direção, biblioteca, depósito de materiais de limpeza e merenda, 

                                                           

7Por questões éticas o nome da escola não será divulgado. 
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laboratório de ciências, laboratório de informática, sala dos professores e auditório, 

além dos banheiros para alunos e funcionários. Para mais, a escola possui uma cantina 

bem equipada onde a merenda é diariamente preparada para os alunos e funcionários, 

possui também uma quadra poliesportiva coberta que além de ser utilizada para 

aprendizados da disciplina Educação Física, é usada pela comunidade para a prática de 

diversos esportes, principalmente futebol e basquete.  

Figura 2 – Imagem de Satélite - Escola – Belo Horizonte - MG 

 

Fonte: Google Maps - Editado pelos autores no programa Adobe Photoshop 

A escolha por essa instituição se deu por duas razões: a primeira, pela 

oportunidade de anuência da direção, uma vez que, entre o período de 2011 e 2016, 

lecionei em diferentes épocas. O fato de conhecer os funcionários e direção, facilitou o 

acesso e a aplicação da atividade. A segunda razão é pelo fato da escola estar localizada 

em um bairro que passou por um crescimento desordenado, adjacente à Mata da Baleia, 

região da Serra do Curral e que sofre ações antrópicas constantes.  

A Mata da Baleia (Figura 3) faz parte da área destinada ao Parque Estadual 

Baleia8 que foi criado pelo Decreto nº 28.162, de 06/06/1988 e tem como “finalidade 

                                                           

8Não é nosso foco aprofundar nas discussões sobre a implantação do Parque, lançamos mão de 

informações básicas apenas para contextualizar e justificar a escolha da escola. 

ESCOLA 
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resguardar o patrimônio florestal e paisagístico de Belo Horizonte e oferecer à 

população possibilidades de recreação e lazer” (BELO HORIZONTE, 1988, p.1).   

Figura 3 – Imagem de Satélite – Mata da Baleia nas proximidades da escola  

 

Fonte: Google Maps - Editado pelos autores no programa Paint. 

 A criação desse parque, que representa a primeira unidade de conservação de 

Minas Gerais, no entanto, ao que tudo indica, não tem cumprido a proposta inicial, uma 

vez que a região vem sofrendo com invasões, desmatamentos, incêndios, poluição das 

nascentes e falta de infraestrutura. Essas informações foram obtidas no site do 

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que ao final de 2014 acionou a justiça 

para assegurar a implantação do parque, justificando que a unidade só existia no papel. 

As unidades competentes foram notificadas: Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a 

Prefeitura de Belo Horizonte.  

  Ao final de 2015 ouvia-se rumores de que o Parque Estadual da Baleia (Figura 

4), juntamente com outros da região fariam parte do maior Corredor Ecológico9 da 

                                                           

9 Corredor Ecológico são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão 
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região metropolitana e que o edital para operacionalização estaria aberto em Janeiro de 

2016. Essas informações foram retiradas do site do MPMG e da Associação Mineira de 

defesa do Meio Ambiente (AMDA). Até a presente data, o site do IEF não indica o 

Parque como local com infraestrutura para receber visitantes. É possível que o projeto 

ainda esteja no papel.  

 Ainda que o parque sofra com a negligência de seus responsáveis, ele possui 

uma paisagem que retrata a beleza singular que representa o estado de Minas Gerais 

com suas montanhas e um belo horizonte, além proporcionar um clima mais ameno na 

região, e abranger seis nascentes que abastecem a população local, do Aglomerado da 

Serra, bairro de Belo Horizonte (ANDRADE; FONSECA, 2016).  

Figura 4 - Parque Estadual da Baleia 

 

Fonte:  Jornal Estado de Minas (2014) 

Nesse sentido, acreditamos ser importante discutir questões de preservação do 

ambiente com a comunidade escolar, pois a região faz parte da vida cotidiana dos 

moradores e de muitos alunos que circundam a mata no retorno para casa. Defendemos 

a ideia de que quanto mais se conhece o ambiente e seus recursos naturais, maior é o 

cuidado e a conservação.  

                                                                                                                                                                          

de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais 

(BRASIL, 2000). 
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A turma escolhida para participar da pesquisa pertence ao 6º ano do Ensino 

Fundamental II. A escolha da classe foi baseada pela proximidade dos assuntos 

discutidos na sequência didática e que se relacionam com a grade curricular do Ensino 

de Ciências Naturais sugeridas no Currículo Básico Comum (CBC).  

A turma era composta por 35 alunos, de idade entre 11 e 13 anos. A maioria 

deles são moradores de bairros vizinhos à escola. Ao ter uma conversa informal com a 

professora de Ciências, responsável pela turma, foi possível perceber que boa parte dos 

alunos vinham de famílias de baixa renda e o contato com uma pesquisa acadêmica 

poderia causar estranheza. No entanto, ela informou que apesar da agitação e por vezes 

indisciplina, eles eram colaborativos e interessados com atividades diferentes. Outra 

possível percepção é o desconhecimento dos alunos em relação a importância ambiental 

da região que residem. O meio ambiente se torna distante, inacessível e não parece fazer 

parte de suas ações cotidianas. Esse é mais um argumento de utilizar essa escola como 

campo para desenvolver essa pesquisa.   

A professora de Ciências é licenciada em Ciências Biológicas por uma 

instituição privada de Belo Horizonte e atua na rede estadual de ensino desde fevereiro 

de 2016. Embora possua pouca experiência na rede estadual, ela já havia vivenciado a 

sala de aula por meio de outros trabalhos. Entre o período de negociação com a 

professora e início da coleta de dados a professora teve um problema de saúde e entrou 

de licença  por um período de sessenta dias. Desta forma, nossa decisão foi de assumir a 

turma10 e a aplicação da SD. 

Em todos esses processos seguimos as orientações éticas já pré-estabelecidas no 

projeto precursor deste estudo encaminhado e aprovado ao CEP da UFOP ao final de 

2015. Tanto a escola, a professora, os alunos e seus responsáveis, assinaram os termos 

de concordância (Apêndice A), de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B e C), 

e assentimento (Apêndice D), respectivamente.  

                                                           

10 Para assumir a turma e aplicação da SD, participei do processo de designação para concorrer a vaga, 

sendo contemplada com a mesma. Assim, além da turma do 6º ano, tive que assumir as demais turmas do 

ensino fundamental II para lecionar a disciplina Ciências. No total eram dezoito aulas, distribuídas entre 

três turmas de 9º ano, uma de 8º ano, uma de 7º e a do 6º ano.  
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3.2- Coleta de Dados 

  

Os dados foram coletados a partir da aplicação da SD. Destaca-se que a SD é o 

produto educacional dessa dissertação, mas que na aplicação aqui analisada foram feitas 

adaptações, muitas decorrentes de eventualidades inerentes as situações encontradas na 

escola. No decorrer dessa aplicação os fenômenos observados foram registrados em um 

caderno de campo e os registros documentais dos alunos arquivados à medida em que as 

atividades foram realizadas.  

O caderno de campo ou diário de campo, é uma técnica metodológica, que reúne 

todas as observações e impressões do pesquisador em campo, assim, utilizamos o diário 

como “método de investigação, método de coleta de dados, de descrição dos processos e 

estratégias da própria pesquisa e análise das implicações subjetivas” (EL-HAMMOUT, 

2002, p. 11). Nesse aspecto, em nossos registros entrou tudo aquilo que julgamos 

pertinente e necessário às nossas investigações. 

Os registros documentais compreendiam as produções textuais dos alunos. Esse 

tipo de instrumento é muito utilizado nos campos das Ciências Sociais e Humanas por 

apresentarem uma riqueza de informações que podem ser extraídas e resgatadas. Além 

disso os registros documentais “permitem acrescentar a dimensão do tempo à 

compreensão do social” (SÁ-SILVA, 2009, p. 2). O conceito de documento vai além de 

materiais impressos ou escritos, podem ser incluídos aqui filmes, vídeos, slides, 

fotografias ou pôsteres. Segundo Figueiredo (2007) esses documentos são empregados 

como elementos fundamentais para compreender determinadas questões, servir de prova 

para outras com base nas perspectivas e interesses do pesquisador. Desse modo, a partir 

de textos, desenhos ou outro material documental produzido pelos alunos, procuramos 

identificar elementos que possam nos indicar como se dá a aprendizagem. 

3.3- O cenário da Sequência Didática – SD  

 

Atualmente existe uma distância no que se pesquisa nas universidades e o que se 

ensina nas salas da educação básica (NASCIMENTO, GUIMARÃES e EL-HANI, 

2009). Essa distância é na maioria das vezes justificada pelos interesses distintos entre 

os envolvidos, a universidade com seus pesquisadores e a educação básica com seus 

professores. É preciso portanto discutir sobre situações que visam preencher essa lacuna 
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nas pesquisas em educação. Além disso, Silva e Coutinho (2016) enunciam uma dúvida 

sobre quais realidades são produzidas nas relações entre professores e escola básica, 

além de se questionarem se essas realidades são tão importantes para os professores 

como são para os pesquisadores.  

Uma das alternativas para tentar amenizar esse problema podem estar associados 

ao planejamento em conjunto, que é considerado como uma maneira de identificar e 

estimar os saberes distintos dos docentes e que devem ser divulgados entre os futuros 

professores, para que por ventura, eles possam encontrar um suporte para lidar com as 

dificuldades iniciais da vida docente (SILVA e COUTINHO, 2016). Para isso, os 

estudos de construção e avaliação de sequências didáticas se mostram como estratégias 

relevantes, pois, se forem principalmente desenvolvidas em conjunto, pesquisadores e 

professores, podem promover um elo indicando uma maneira de superar o vão existente 

entre pesquisa e prática na área de Ensino de Ciências (NASCIMENTO et al 2009).  

Sequência didática é definida como “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para realização de certos objetivos educacionais, que tem um 

princípio e fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 

1998, p.18). Inicialmente esta SD foi pensada com foco numa abordagem investigativa, 

que consiste em uma estratégia de ensino, visando aproximar as práticas desenvolvidas 

nas atividades científicas com as teorias vivenciadas em sala de aula. Nesse sentido, as 

atividades foram elaboradas centradas nos alunos, o que possibilita o desenvolvimento 

de sua autonomia, capacidade de tomar decisões, de avaliar, de resolver problemas 

apropriando-se de conceitos e teorias científicas das ciências da natureza (SÁ, et al, 

2007). No entanto, como essa abordagem não é o cerne desse trabalho, não iremos 

aprofundar em tais discussões.  

A SD proposta por nós, se constitui como um objeto sócio-técnico, que nos 

permite investigar como o conhecimento sobre o ambiente pode ser performado por 

meio de atividades das quais se destacam as trilhas ecológicas. Utilizando a TAR como 

ferramenta de análise, procuramos identificar e descrever a agência dos actantes que 

participaram dos momentos de aprendizagem possibilitados pela SD. A seguir 

apresentamos a descrição da SD, os objetivos de aprendizagem numa perspectiva 

latouriana, bem como as justificativas que evidenciam a escolha de tais atividades.  



46 

 

 

3.3.1 - A Sequência Didática - SD 

 

 Nossa proposta de SD (Quadro 1) foi dividida em seis momentos, dos quais se 

dividem em dez aulas. Para a saída de campo na trilha da Estação Ecológica, foi 

necessário um turno completo, uma vez que a hora/aula de cinquenta minutos não seria 

suficiente.  

Quadro 1 - Visão geral da Sequência didática 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

MOMENTOS Nº DE AULAS ATIVIDADES 

1º 3 
Aula expositiva sobre o tema: Conservação dos Ambientes; 

Exposição de imagens em PowerPoint 

2º 1 Turno Saída de campo: Trilha na Estação Ecológica da UFMG 

3º 2 Trilha no Bairro 

4º 2 Debate e reflexão sobre as questões investigadas 

5º 2 Produção de textos com caráter jornalístico 

6º 2 Construção do Jornal Mural 

Fonte: Elaborado pelos autores 

1º Momento: Aula expositiva sobre o tema “A conservação dos ambientes” 

No início dessa primeira fase o tema, os propósitos e as atividades da SD devem 

ser socializados entre os alunos, uma vez que de acordo com o conceito de SD tanto os 

discentes como os docentes devem saber os objetivos e as estratégias adotadas. As 

expectativas de aprendizagem são: a) reconhecer a importância das interações entre os 

seres vivos; b) conhecer os recursos naturais importantes para a sobrevivência em áreas 

urbanas; c) compreender os processos de transformação dos ambientes ao longo do 

processo de urbanização, além de e) identificar a importância dos parques urbanos para 

a qualidade de vida da população urbana.  

Para isso, escolhemos a aula expositiva, pois, além de ser uma prática comum na 

didática dos professores, é a que mais sofre mudanças, uma vez que ela impõe 

armadilhas que podem deixar as aulas enfadonhas e desinteressantes. No entanto, ela 

não pode ser evitada, pois é o momento em que o docente socializa as informações 

teóricas e práticas sobre determinado conteúdo auxiliando seus alunos na compreensão 
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de fatos e conceitos, além de encorajá-los para conhecer mais sobre o assunto exposto 

(KWIECINSKI, 2011).  

Após orientar os alunos sobre a proposta da SD, propõe-se ao professor a leitura 

e discussão do texto: “A importância da diversidade biológica” retirado do livro 

Construindo Consciência (CARO, et al, 2009). O texto em questão permite abordar a 

importância das interações que existem entre os seres vivos, além de apresentar alguns 

dos recursos naturais que são essenciais à vida em áreas urbanas. De acordo com 

Simões e Carnielli (2002, p. 53) a leitura “promove no sujeito leitor uma prática de 

observação e análise que lhe permite estabelecer, para si, pontos de vista em relação à 

historicidade social”. Assim, espera-se que os alunos se apropriem de conceitos 

científicos que poderiam ser úteis para compreender e analisar de forma crítica e 

consciente os problemas ambientais de sua comunidade. Neste momento, acreditamos 

que seja de grande motivação instigar os alunos a buscarem na ciência a explicação para 

tais ocorrências. 

Na perspectiva da TAR, esperamos que esse texto, um actante não humano, se 

conecte aos alunos por meio das translações, constituindo redes que tendem a tornar 

estáveis ou duráveis e que possam ser mapeados a partir das interações que ocorrerem 

entre todos os actantes do contexto da sala de aula. A intenção é permitir que os 

estudantes percebam que o ambiente sofre mudanças não somente em função dos 

elementos naturais, mas também em função dos elementos sociomateriais, dos quais 

constituem a sociedade.  

Como também é importante inserir ferramentas da tecnologia nas salas aulas, 

visto que os alunos estão cada vez mais informatizados, para a segunda aula, o professor 

poderá exibir uma apresentação, montada em Power Point, com o auxílio de um 

Datashow, fotos de diferentes pontos de Belo Horizonte desde meados 1900, com 

objetivo de revelar algumas transformações ocorridas na cidade em relação a atualidade. 

Para um grupo de pesquisadores (MARTINS, GOUVEIA e PICCININI, 2005 e SILVA 

et al., 2006) imagens são importantes instrumentos para entendimento de conceitos e 

ideias científicas.  

De acordo com Kalthoff e Roehl (2011) objetos materiais são incorporados e 

transformados por meio do discurso na sala de aula. Tomando a análise desses 
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autores, acreditamos que o Datashow deixaria de ser um objeto inerte, ocupando 

uma posição importante mediando as interações dos alunos com as diferentes 

imagens. Assim, o Datashow sob o olhar de uma investigação latouriana, 

possibilitaria a projeção do assunto tratado por meio de imagens, favorecendo um 

fenômeno ao olho humano que poderia ser processado de forma oral e escrita, além 

de permitir a construção histórica da cidade por meio das fotografias.  Como 

consequência, esses autores propõem que tanto a materialidade quanto a linguagem 

estão relacionadas e são importantes no processo de aprendizagem. Almejamos 

portanto, que essa interação desperte a curiosidade dos alunos em relação aos processos 

de transformação dos ambientes ao longo da urbanização, promovendo discussões que 

permitam analisar e identificar a importância da construção de parques urbanos para a 

qualidade de vida da população.  

Por fim, como esta fase irá preceder a saída de campo, sugerimos que ao final 

desta aula, o professor apresente as orientações necessárias sobre comportamento em 

uma trilha, vestimenta adequada, material necessário etc.  

2ª Fase: Saída de Campo - Trilha na Estação Ecológica da UFMG  

Os alunos serão conduzidos a uma trilha pertencente a um espaço privilegiado 

da Universidade Federal de Minas Gerais, a Estação Ecológica11 (EEECO-UFMG), 

figura 5. Essa unidade de conservação possui em média treze biótopos distribuídos em 

uma área de 114 hectares em que foram identificadas várias espécies de fauna e flora, 

incluindo nativas e exóticas.  

 

 

 

 

 

                                                           

11 A EEECO-UFMG foi escolhida uma vez que é uma unidade de conservação aberta a visitações, o que 

não ocorre com o Parque Mata da Baleia, região mais próxima aos alunos. 
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Figura 5 – Estação Ecológica da UFMG 

 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais (2006) 

A EECO-UFMG apresenta mais de um tipo de caminhadas ecológicas, que 

devem ser escolhidas previamente pelos visitantes. Escolhemos a trilha intitulada Trilha 

do Cerrado (Figura 6), pois além dela já ser conhecida pela pesquisadora principal, seu 

trajeto era de fácil acesso e a duração da caminhada estava de acordo com o tempo 

disponível.  

Figura 6 - Demarcação da Trilha do Cerrado 

 

Fonte: Editado pelos autores no programa Paint, arquivo pessoal (NEVES, 2017) 
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Antes de iniciar a trilha, sugerimos a participação dos estudantes em uma oficina 

que aborda o tema “Teia Alimentar” com o intuito de promover discussões acerca das 

relações ecológicas e transferência de matéria e energia no ambiente. Essa oficina é 

promovida pela Estação Ecológica e mediada por monitores da instituição. Ao final da 

oficina sugerimos uma pausa para o lanche, permitindo um momento de descontração e 

interação de todos os alunos, uma vez que para percorrer a trilha será necessário separá-

los em grupos menores.  Antes de adentrarem na mata, os monitores da EECO-UFMG 

contarão a história que despertou a necessidade de construção da unidade e durante a 

caminhada, será dirigida a atenção para pontos distintos que caracterizam o espaço e 

ações antrópicas que marcaram os processos de erosão, plantas exóticas, estudos 

científicos do solo, de espécies, animais encontrados pelo percurso e sua forma de vida.  

Enquanto isso, sugerimos que os alunos estejam de posse de pranchetas ou 

cadernos para registrarem tudo aquilo que os afetarem durante a trilha e que julgarem 

importantes para retratar o trabalho realizado por biólogos em campo. Esta atividade é 

baseada no livro didático Construindo Consciência do 7º ano (CARO, 2009, p. 13). À 

partir da própria experiência dos alunos em campo, esperamos que eles se envolvam 

com a investigação proposta e sejam capazes de levantar hipóteses, propor soluções 

para resolver problemas apresentando os resultados de suas pesquisas. A escolha desta 

atividade é justificada, pois práticas desenvolvidas em um ecossistema natural, 

favorecem a manifestação de sensações a partir do contato tanto com fatores bióticos 

quanto abióticos (CAVASSAN e SENICIATO, 2004).  

A teoria ator rede como ferramenta teórica metodológica nos permite observar a 

natureza das relações entre humanos e não humanos. Para tanto, durante o trajeto 

percorrido na trilha, acreditamos que objetos naturais se evidenciem participando de 

momentos de translação. Nesse momento, esperamos que essa articulação dos 

elementos naturais e humanos forneçam condições para que possamos mapear as 

mobilizações realizadas pelos alunos que demonstre o trabalho dos biólogos. Ademais, 

o espaço em questão pode apresentar características semelhantes ao que poderia ser 

encontrado outrora nas regiões habitadas pelos alunos, favorecendo reflexões sobre os 

processos de transformação sofridos pelo bairro, possibilitando a compreensão das 

relações do homem com a natureza. Assim, o objetivo principal desta atividade é 
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provocar no educando, o sentimento de preservação, cuidado com o espaço natural, por 

meio de aprendizagens de conceitos e elementos das Ciências da Natureza.  

3ª Fase: Trilha no Bairro  

Em continuidade a atividade anterior, e para contextualizar os alunos em seu 

espaço, estes farão uma trilha urbana, pelas ruas do bairro, no entorno da escola. 

Segundo Dias (2010), atualmente a maioria da sociedade vive em ecossistemas urbanos, 

e que para enfrentar os desafios socioambientais é necessário conhecer e compreender o 

seu funcionamento. Pensando em uma atividade que busque a controvérsia científica 

para discutir os problemas enfrentados pelo bairro, propomos algumas questões para 

nortear as investigações dos alunos durante a caminhada como: 1) Quais foram e são os 

problemas ambientais enfrentados pelo bairro ao longo do processo de urbanização? e 

2) O que está no espaço observado e que não estava antes da chegada do homem? 

Nosso objetivo é permitir que os alunos levantem informações a respeito dos 

principais problemas ambientais do bairro, bem como perceber as diferenças existentes 

entre a unidade de conservação e um espaço urbano. Com essa atividade, os alunos 

poderão se apropriar do conteúdo sobre os elementos que constituem o espaço urbano 

no qual residem, compreender as pressões geradas no ambiente por estes elementos que 

compõem o espaço, promover a percepção da riqueza de inter-relações geradas dentro e 

fora deste espaço, além de estimulá-los na busca pela pesquisa em relação à construção 

histórica ambiental do bairro. Nessa busca, esperamos que esse processo constitua uma 

rede de interações entre os híbridos que constituem a área urbana. 

4ª Fase: Debate e reflexões  

Esta aula pode ser realizada em sala de aula ou em outro espaço que seja 

possível a reunião de todos os alunos separados em equipes. Esta fase terá como 

propósito o debate e reflexões acerca dos problemas das questões investigadas.  

Algumas perguntas podem ser elaboradas pelo professor para auxiliar os alunos 

na construção de um raciocínio sobre as suas percepções, ideias, pensamentos. Durante 

esse momento o professor deve ser o mediador desse processo de construção de saberes 

com base na troca de experiências realizadas por eles após as atividades de campo. 

Apresentamos algumas questões que podem motivar os alunos nas discussões, tais 
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como: 1) O que foi possível perceber de diferente e semelhante no bairro em relação a 

trilha da Estação Ecológica?; 2) Quais aspectos ambientais foram possíveis perceber no 

bairro?; 3) Como está a organização do bairro? e 4) Quais foram os problemas 

encontrados? 5) O que poderia ter causado tais problemas? Estas perguntas podem 

sofrer mudanças de acordo com o andamento do debate. Quando se promove momentos 

de reflexão sobre as experiências educativas vividas pelos alunos a aquisição do 

conhecimento se torna mais significativa (ZOMPERO e LABURÚ, 2011).  

Apresentar aos alunos situações que envolvem problemas abertos; favorecer a 

reflexão sobre a importância das situações-problema apresentadas; proporcionar 

momentos de comunicação e debates sobre as atividades desenvolvidas; potencializar a 

dimensão coletiva do trabalho científico são características que refletem uma atividade 

investigativa que visam a compreensão e construção de conceitos e significados sobre 

determinado tema (GIL PEREZ E CASTRO 1996). Durante o debate, portanto, espera-

se potencializar a capacidade de argumentação dos estudantes, utilizando o conceito 

científico nas tomadas de decisões para propor soluções dos problemas enfrentados pela 

região.  

Nesse viés, é possível observarmos momentos de controvérsia, ressaltando as 

discussões de situações que relacionam a ciência, tecnologia, ambiente com a sociedade.  

Nessa etapa, acreditamos oportunizar uma rede que se performa em diferentes 

momentos com os alunos buscando aliados para defenderem seus pontos de vista. De 

acordo com análises de outros autores sobre a TAR (SANTOS et al, 2016) acreditamos 

que os actantes que surgirem durante a trilha possam constituir uma nova rede de 

elementos heterogêneos que por meio de processos de negociação, conjugação de 

interesses, mobilização e colaboração viabilizem a construção de propostas que 

contenham os problemas enfrentados pela região.  

5ª Fase: Construção de Textos  

Pensando em uma metodologia de trabalho diferenciado e contextualizado a 

realidade do estudante, propomos nesta fase produção de textos. Sugerimos ao professor 

que divida a classe em grupos, delegando a cada um a responsabilidade de elaborar 

textos que serão utilizados para a confecção de um Jornal Mural. Isto é, os textos devem 

simular a linguagem jornalística e favorecer a pesquisa acerca:  
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 Da Estação Ecológica: apresentar informações e das características da estação;  

 Da história do bairro: realizar entrevistas com moradores antigos e descobrir o 

que mudou nos últimos 40 anos e quais eram os recursos naturais encontrados;  

 Sobre animais urbanos: levantamento de espécies e características de animais 

que existem na região e como sobrevivem em áreas urbanas;  

 Sobre plantas: características de plantas endêmicas ou exóticas encontradas no 

bairro;  

 Sobre os problemas ambientais do bairro: como lixo, desmatamento etc. e propor 

soluções para resolvê-los. Por fim, os alunos terão material suficiente para 

finalização da atividade.  

Para justificar a escolha dessa atividade, baseamos no fato de que a linguagem 

está diretamente associada a materialidade das coisas. Neste caso, os textos elaborados 

pelos alunos atuarão como instrumentos sociomateriais, marcados pelo conhecimento e 

representados por uma linguagem escrita que emergiu a partir da performance das redes.   

Fase Final: Elaboração e Exposição do Jornal Mural  

Em culminância à SD, os alunos deverão construir um Jornal Mural utilizando 

os textos da fase anterior. FANTIN, et al (2012) fala que o Jornal Mural contribui para 

o enriquecimento cultural, social e político de uma sociedade, pois normalmente possui 

informações rápidas, de fácil acesso em locais onde há circulação de muitas pessoas. No 

jornal estarão disponíveis as informações levantadas pelos educandos a partir de suas 

pesquisas e produções textuais, informando a comunidade sobre as características, 

problemas e soluções para as dificuldades ambientais do bairro, sobre as transformações 

ocorridas ao longo do processo de urbanização. Devem também alertar a comunidade 

sobre a importância em se preservar os recursos naturais, incluindo os da região, para a 

sobrevivência e melhoria na qualidade de vida da comunidade.  

Então, espera-se que isto nos permita identificar se houve por parte dos 

discentes, desenvolvimento da autonomia em relação ao pensamento crítico dos 

problemas ambientais, na proposta de soluções para resolver estes problemas, no 

envolvimento e tomada de decisões dos alunos, a capacidade de argumentação dos 
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mesmos e principalmente se conseguiram apropriar-se de conceitos científicos a partir 

das atividades desenvolvidas. 

 

3.4- Análise dos Dados a partir da Teoria Ator Rede 

 

Essa pesquisa toma a TAR como arcabouço de investigação para a compreensão 

do processo de ensino e aprendizagem que esperamos ocorrer durante a aplicação da 

sequência didática. Essa teoria atribui o “social” como uma associação e que deve ser 

estudada e entendida em termos de rede, envolvendo uma diversidade de elementos 

humanos e não-humanos12. Assim, as pesquisas sobre essa teoria devem renunciar o 

conceito de social como uma condição para compreender como as pessoas agem e se 

relacionam e devem procurar explicar o que é o “social”. Devem também investigar as 

associações que os humanos estabelecem entre si e com os não-humanos e como estas, 

quando estabilizadas, geram o social (LATOUR, 2012). 

  O foco de análise da teoria ator-rede concentra-se em situar como as coisas, os 

processos são performados13, quem atua e como atua, e como essa atuação pode 

transformar, influenciar, limitar ou definir a realidade. Esse foco deve propiciar a 

incorporação de diferentes aspectos da aprendizagem como questões relacionadas às 

interações discursivas, mas que podem se voltar mais atentamente às entidades não-

humanas.  

  Espera-se, a partir da TAR uma maior compreensão de como todo o trabalho que 

envolve assuntos relacionados ao ambiente no emprego da sequência didática e como 

aparecimento de possíveis elementos (não-humanos) configura-se em uma rede sócio-

técnica e que aprendizagem essa rede performa.  

 Finalmente, explicitamos a construção de nossa narrativa. Segundo Latour 

(2012), depois de ter identificado os atores reunidos, as ações envolvidas, a ação dos 

objetos, as mobilizações, os movimentos de translação, os fatos elencados (ou não), o 

pesquisador coloca em “teste” o seu trabalho por meio da sua escrita. Essa se configura 

                                                           

12 Os não humanos são tudo que, não sendo humano, joga a favor da construção da nossa humanidade 

(MELO, 2011). 

13 Uma reunião de elementos humanos e não-humanos que mantidos juntas e ligadas por meio de 

processos de translação, performam uma determinada ação.  
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como a sua descrição do rastreamento das associações. Neste sentido, um "bom" relato 

textual é aquele que traça uma "rede", uma série de ações, onde cada participante faz 

algo. Este é o ponto de fazer pesquisa: de recolher e triar o material adquirido para 

identificar minuciosamente os rastros dos actantes. Este é o ponto de tentar ver quem 

estava fazendo o que, como eles estavam fazendo, onde e quando tudo isso estava 

acontecendo, e por quê. Porém, o que é fundamental, é que para a TAR o trabalho do 

pesquisador é descrever as associações. Desse modo, nos resultados apresentamos parte 

das associações identificadas durante a aplicação da sequência didática. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo apresentamos um relato relacionado às etapas de aplicação da 

SD, descrevendo e analisando os momentos que ocorreram as translações entre os 

actantes imersos na rede.  Para tanto, destacaremos os três primeiros momentos da SD, 

pois destes reúnem os dados14 empíricos da pesquisa. É importante destacar que os 

nomes que surgirem no decorrer de nosso relato são fictícios e não expõem a identidade 

dos participantes.  

4.1- 1º Momento: Aula 1 - Aula expositiva sobre o tema “A conservação dos 

ambientes” 

 

 Seguindo os objetivos de aprendizagem já descritos na metodologia, o texto “A 

importância da diversidade biológica” retirado do livro didático Construindo 

Consciência, foi distribuído aos alunos. Inicialmente, conforme planejamento, foi 

pedido que fizessem uma leitura individual para um primeiro contato com o texto, no 

entanto essa tarefa não saiu conforme esperado. A turma era muito cheia, as carteiras 

muito próximas umas das outras e a tentativa de silêncio, foi frustrada. Preocupada com 

o fato da importância dos alunos terem pelo menos um contato com o texto antes das 

discussões, fiz a leitura oral, insistindo para que prestassem atenção nas informações 

passadas. Naquele momento, alguns alunos tentavam atentamente ouvir enquanto outros 

se dispersavam com conversas e brincadeiras.   

Após a finalização da leitura perguntei aos alunos se eles sabiam qual a 

importância de preservar a diversidade biológica. Muitos tentaram responder, falando ao 

mesmo tempo. Após acalmá-los uma aluna respondeu que “os animais e as plantas eram 

importantes para a gente”. Outros alunos concordaram com a resposta e fizeram vários 

comentários, que foi impossível defini-los com clareza, pois falavam e conversavam ao 

mesmo tempo. Com a intenção de instigá-los a responder e ouvir mais sobre o que 

conheciam sobre o assunto, perguntei: “Por quê?”. A mesma aluna da resposta anterior, 

disse que era “porque os animais e as plantas servem de comida e companhia pra 

                                                           

14 Não aplicamos todos os momentos da SD devido o tempo insuficiente e outras adversidades, como 

constantes intervenções pedagógicas devido a indisciplina da turma.   
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gente”. Começaram a falar de vários casos de animais, de cachorros, de passarinhos, 

cavalos e outros que tinham maior contato. Esse momento se perdeu uma vez que os 

alunos manifestaram desinteresse e desmotivação pela aula, aguardando ansiosamente 

para o fim do turno.  

Na tentativa de retomar a atenção deles e trazê-los de volta para as discussões 

sobre o texto, fiz mais uma pergunta: “Vocês conhecem alguma unidade de conservação 

(UC) aqui em BH”? Perguntaram o que era unidade de conservação, apesar do texto 

citar e explicar. Respondi dizendo que era um espaço com características naturais que 

são preservadas e protegidas por lei, e segui indagando-os. “Então, vocês conhecem 

alguma aqui em BH”? Novamente muitos falam ao mesmo tempo. O aluno Bernardo 

falou que tinha um lugar próximo a Mata da Baleia que a protege. Ele nunca foi, mas 

disse que lá é vigiado o tempo todo. Outro aluno comentou que mesmo sendo proibido 

tem gente que coloca fogo, pega madeira, mata animais, joga lixo. Foram feitos muitos 

comentários a respeito, confirmando que essas ações eram frequentes na região da mata. 

Nesse momento, foi possível perceber que o aluno Bernardo tinha uma ideia do que era 

unidade de conservação, mesmo não conseguindo defini-la conceitualmente. Ainda 

nessas discussões, outro aluno, João, citou o zoológico como unidade de conservação e 

disse que lá está muito feio, parecia estar mal cuidado. Já a maioria dos alunos disse que 

não conheciam e não sabiam do que se tratava uma UC, apesar do texto explicar de 

forma simples. Essa aula foi interrompida com o fim do turno e os alunos devolveram o 

texto para dar continuidade na próxima aula.  

Numa próxima aula, retomamos as discussões do texto falando novamente sobre 

a importância de uma UC para a biodiversidade. A aula não saiu dentro do esperado15, o 

desinteresse era explícito e os alunos estavam sempre perguntando sobre o “passeio” 

que estaria próximo. Para eles a atividade de campo, na trilha ecológica se tratava de um 

passeio com o objetivo de recreação. Com a tentativa frustrada de dar continuidade as 

discussões, pedi aos alunos que fizessem um pequeno comentário em forma de texto 

sobre o que discutimos na aula anterior. Muitos não haviam compreendido a proposta e 

interpretaram como se fosse para fazer um resumo do texto que havíamos lido. 

                                                           

15 A intenção era que os alunos participassem da leitura de forma efetiva, interagissem com o texto. O 

texto como um actante principal para esta atividade deveria ter causado maior motivação por si só.  
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Expliquei novamente para alguns que chegaram até mim, mas continuaram entendendo 

que era para fazer um resumo e assim o fizeram. Alguns apresentaram pequenas frases 

em seus textos que aparentemente eram autorais. A seguir apresento algumas 

transcrições dos textos produzido pelos alunos durante essa primeira atividade.  

No texto da aula Vânia dizia que:    

“[...] Eu já sabia que as capivara, paca e tatus que são, herbívoros 

continuariam se multiplicando e iriam cada vez mas comer as folhas e 

quando formos ver, algumas plantas teriam sumido e seria muito ruim para 

nos que respiramos das plantas e também de animais, por isso devemos lutar 

para preservar a natureza para que as futuras gerações usufruam dessa 

natureza [...]” 

 

É possível perceber no texto da aluna que ela está preocupada com os modos 

alimentares de certos animais. Isso porque em sua concepção as plantas poderiam 

“sumir” e isso representaria uma grande perda para os humanos, já que dependemos dos 

vegetais para respirar. No texto ela não aborda nenhum processo metabólico, como a 

fotossíntese e respiração celular, mas é possível perceber que a aluna tem uma ideia 

prévia sobre tais conceitos, resgatando-os para defender seus argumentos que explicam 

a importância da diversidade biológica. Além disso, também podemos pensar que os 

conceitos de cadeia e teia alimentar estariam relacionados às suas ideias.  

Já a aluna Karine apresenta argumentos que não são tão consistentes que 

justificam a importância de preservar a diversidade biológica. No entanto, ela apresenta 

ideia de que o lixo dispensado em local inadequado, pode trazer consequências para a 

comunidade. Apesar dela não citar no seu texto, seus argumentos nos levam a essa 

conclusão. A seguir evidenciamos dois trechos que expõem a ideia da aluna Karine:   

“[...] eu acho que eles não podem ficar jogando livro nas ruas, 

boeiros e etc. [...]” 

 

“[...] eu acho que não pode jogar lixo em lugar nenhum, apenas no 

lugar devido que é o lixo [...]” 

Além disso, o texto dessa aluna chama atenção para uma segunda ideia, que 

indica a necessidade de cuidar do espaço em que vivemos para ter um mundo melhor, 

conforme transcrito abaixo:   
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“[...] Por isso que eu cuido e preservo minha parte pra ter um 

mundo melhor. Faça igual a mim preserve o seu lugar pra ter um mundo 

melhor!!”. 

A frase “[...] preserve seu lugar pra ter um mundo melhor” nos chamou atenção. 

Isso porque ela parece nos indicar que a aluna compreende que o ambiente em que 

vivem, “o seu lugar” faz parte de algo mais amplo e que é necessário preservá-lo para 

melhorar as condições de vida.  

 Apesar dessas alunas terem frases autorais em seus textos, outro aluno, o João, 

fez uma cópia do texto lido inicialmente, conforme transcrito abaixo:   

  

“[...] No Brasil, existem leis que regulamentam a pesca, a caça, o 

uso de solo, do ar e da agua entanto essas leis não são frequentemente 

cumprida, o que vem causando sérios danos, muita deles irreversíveis a 

biodiversidade brasileira [...]”. 

Em nossas análises interpretamos que o aluno João, da transcrição acima, não 

compreendeu a proposta e por isso apenas copiou fragmentos do texto, na tentativa de 

apresentar um resumo do assunto abordado. 

Pensando na perspectiva da TAR, construímos um diagrama16, figura 7, que 

mostra as associações e os desvios/novas associações resultantes das translações 

ocorridas durante o primeiro momento da SD. Os deslocamentos da linha vermelha, ora 

para esquerda, ora para direita, indicam os desvios/novas associações e as associações 

respectivamente. Apesar dos desvios distanciarem da proposta inicial da atividade, eles 

são importantes para o processo de aprendizagem, pois compõem uma nova associação, 

até então inesperada entre os actantes. A medida que a linha se desloca para a direita, no 

sentido das associações, mais os actantes se conectam e se articulam, caminhando no 

sentido da proposta inicial, que era discutir sobre a importância da preservação da 

biodiversidade. Para construção do diagrama dividimos a aula em três momentos, 

início, meio e fim. Isso apenas para facilitar as análises e melhor visualizar as 

associações ocorridas de forma temporal. Os actantes foram mapeados a partir da 

análise da aula, e das impressões relatadas no diário de campo. Sempre que determinado 

assunto/elemento entrava nas discussões, esse era definido como um actante mediador, 

pois contribuía com a performance na rede.   

                                                           

16 Esse diagrama foi construído com base na tese de Allain, 2015. 
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Figura 7 - Diagrama de translações: Leitura do Texto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores através do programa Paint. 

A atividade se inicia com apresentação de três desvios evidenciados como 

Professora nova, Leitura do livro didático e turma cheia. Os três desvios se conectam de 

modo a manter uma rede fechada e imutável. Esse fato pode estar relacionado a alguns 

fatores que cotidianamente fazem parte da educação básica, como a troca de professores 

durante o ano letivo. A mudança repentina do docente parece causar um desequilíbrio 

no comportamento e desenvolvimento da turma. A falta de afetividade entre 

professor/alunos evidencia uma inibição entre os envolvidos, o próprio domínio de 

classe por parte do professor, e interesse dos educandos em relação as atividades 

propostas.  Aparentemente, embutido a esse desvio havia resistência dos alunos para 

realização da leitura. Já em relação aos desvios, “leitura do livro didático” (texto 

proposto) e “turma cheia”, estes aparentemente estavam relacionados a estrutura física 

da escola, isto porque a sala de aula era pequena para o número total de alunos. As 
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carteiras eram muito próximas propiciando momentos de desatenção devido a 

constantes conversas, o que também pode ter levado a falta de interesse para com a 

leitura do texto.   

Apesar disso, a partir do momento em que foi realizado a leitura oral do texto 

pela professora, a rede inicial se expandiu gerando momentos de associação entre 

professora-texto-estudantes, de forma que esses últimos, puderam apreciar as 

informações contidas no texto além de explicitar suas ideias. Nesse momento, o texto 

passou a deixar uma marca, uma vez que as discussões foram geradas em torno dele. A 

partir disso, os actantes, alunos, professora e texto começaram a performar uma rede de 

interações mobilizando outros elementos (actantes) fora do texto, mas incluídos na 

realidade de cada um. Isso gerou uma nova associação, tratando de diferentes exemplos 

de animais que foram transportados para dentro da sala de aula. A partir desses 

exemplos foi possível inserir e discutir sobre a importância da unidade de conservação 

em uma cidade, surgindo dessa forma, uma nova associação, A Mata da Baleia, uma 

região previamente conhecida pelos estudantes, apenas como um local que faz parte do 

trajeto de ida e retorno da escola. Aqui mais uma vez a rede foi performada e novos 

actantes passaram a fazer parte dessa interação, como o zoológico. Ao incluírem o 

zoológico nos comentários, foi possível perceber que houve certa compreensão do 

termo unidade de conservação. Após alguns comentários sobre o espaço citado os 

alunos foram novamente se desviando do assunto e da rede que se pretendia construir. 

No entanto, traçavam novos passos e pareciam construir novas associações, desta vez 

com a saída de campo. A saída de campo causava bastante motivação e interesse dos 

alunos, gerando momentos de muita ansiedade.  

Em nossas análises, percebemos que o actante eleito inicialmente a partir de 

nossas previsões como focal, não atuou como tal, uma vez que não foi possível rastreá-

lo durante toda a performance da rede. No entanto, ele mostrou certa eficiência ao trazer 

o termo de unidade de conservação, e resgatar elementos naturais para a sala de aula que 

não estavam presentes. Apesar disso, não identificamos o termo nos fragmentos textuais 

dos alunos. Nesse sentido, acreditamos que seja necessário fazer algumas adequações na 

atividade, de forma que o texto aumente suas potencialidades para atuar como um 

actante focal. Ao observarmos o primeiro momento como um todo, percebemos que o 
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texto em si não foi suficiente para deixar rastros ou exprimir uma marca por si só. Desse 

modo, ele pode ser considerado um actante intermediário seguindo os conceitos 

descritos pela TAR.  

 

4.2 - 1º Momento: Aula 2 – Demonstração de imagens de BH 

  

Essa aula iniciou-se com a montagem do Datashow aparentemente despertando 

certo interesse dos alunos pelo equipamento. Antes mesmo da montagem, muitos já se 

ofereciam para ajudar e também para passar os slides. Para dar início a aula foi 

necessário a organização da turma, mudando a conformação da sala para melhor 

visualização das imagens que foram projetadas. Começamos a exposição das imagens 

de BH desde meados de 1900 conforme imagens representadas nas figuras 8 e 9. Elas 

eram projetadas na parede, cada uma com a data e nome do local. A medida que os 

slides eram trocados, surgiam comentários e discussões a respeito.  
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Figura 8 - Imagens de Belo Horizonte 

 
Fonte: História de uma capital – Adaptado (BARROS, 2011) 
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Figura 9 – Continuação das imagens de Belo Horizonte 

 

Fonte: História de uma capital – Adaptado (BARROS, 2011) 

Já nos primeiros minutos de aula, apesar de algumas conversas paralelas, os 

alunos participaram com mais empenho. As primeiras imagens já causaram certa 

inquietação em relação à diferença da paisagem belorizontina. A primeira fotografia era 

da Fazenda do Leitão, local onde se iniciou a construção da capital mineira. Ao vê-la 

um aluno indagou: “Nossa, mas aí não tem nada”. Em sua fala percebi um espanto. 

Nada? Perguntei. Há uma fazenda, uma casa, ao fundo a imagem da Serra do Curral, 

que inclusive é possível vê-la daqui da escola. Vocês já viram? Muitos alunos 

responderam. “Não, eu nunca vi nada não”. Nesse momento os alunos não fizeram uma 
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associação da serra com a história da cidade, desse modo, a serra pode ser considerada 

um actante intermediário.   

Seguimos, e a partir do espanto deles em relação as paisagens que estavam 

vendo fiz um comentário “Bom, antigamente, as cidades não eram como conhecemos 

hoje, ela passou por um projeto, por várias etapas de construção até se tornar o que 

vemos hoje. E seguimos. Para as próximas imagens selecionei locais e pontos mais 

conhecidos por estes alunos, como do centro e da região do Santa Efigênia para que eles 

pudessem comparar lembranças que possivelmente guardavam em sua memória.  

Novamente a diferença na paisagem ia sendo reforçada por comentários do tipo “Mudou 

muita coisa aqui”, “Nossa, mas hoje é muito diferente”, “Tinha mais árvores naquela 

época” e assim por diante.  

Os alunos estavam sempre reforçando em relação a quantidade de árvores que 

havia nas praças, nas ruas e que hoje não tinha mais. Além disso comentaram sobre a 

diminuição de árvores e aumento de prédios com o passar dos anos. Também falaram 

sobre alguns pontos da cidade estarem cercados por grades nos dias atuais e que nas 

fotos antigas não estavam, como foi o caso da Igreja São José no centro de BH. Nesse 

ponto perguntei: "Por que? O que será que aconteceu que foi necessário a instalação 

dessas grades, de muros?" 

Alguns alunos responderam: “por causa de ladrões”. Nesta fala tive a sensação 

de que eles percebem que o desenvolvimento urbano e consequente crescimento da 

cidade levou a um aumento da insegurança da população. Nesse momento fizeram 

vários comentários, sobre a falta de policiamento nas ruas, que o centro comercial da 

capital era perigoso, que hoje em dia era necessário nos prendermos em casa devido a 

essa insegurança. Poderíamos ter discutido questões sobre segurança pública, porém o 

assunto se dispersou e eu não tinha a intenção de desviar muito do roteiro que 

deveríamos seguir.  

Continuamos então, e a próxima imagem era da Praça da Liberdade. Imagino 

que esperavam algo totalmente diferente, pois logo disseram que hoje a praça é mais 

bonita, apesar disso, alguns alunos relataram nunca ter ido à praça. Seguindo as 

imagens, se surpreenderam com a Praça Sete ainda sem o obelisco (pirulito). E disseram 

que não parecia ser o mesmo lugar. “Professora, mas não tem nada a ver com a praça 
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Sete”. "Pois é gente, olha como era o centro da cidade. E era a mesmo lugar, porém há 

111 anos". A medida que ia avançando as imagens, pude notar que identificaram as 

mudanças da paisagem de Belo Horizonte com o passar dos anos. Sempre que surgia 

uma foto do centro de BH a surpresa era grande, pois na concepção deles aquele espaço 

estava vazio demais. Pois as experiências que possuem com o local são de um 

aglomerado de pessoas, comércio movimentado e trânsito pesado. Além disso, a medida 

que as imagens mostravam fotos mais recentes eles percebiam que as árvores eram 

substituídas por construções humanas.  

Ao iniciarmos imagens da década de 40 eles já manifestaram menos surpresa, 

pois, segundo eles, os locais apresentavam mais semelhança com os dias atuais. Mas 

sempre com a mesma diferença inicial, árvores iam dando lugar para prédios. Apesar da 

Lagoa da Pampulha estar regionalmente distante do local da escola, fiz questão de 

mostrar imagens de sua construção. Mais uma vez a estranheza e surpresa da maioria 

dos alunos. “Mas a lagoa foi construída?”, “Ela não existia?”, “Como eles fizeram para 

levar esse tanto de água para lá”? Vários comentários a respeito da lagoa. Interessados e 

ansiosos para entenderem como uma lagoa poderia ter sido construída, orientei que 

poderíamos levantar estas informações nas próximas aulas.  

Ao longo da aula ia registrando como estavam mais participativos e 

demonstravam maior interesse ao compararmos com a aula anterior.  Apesar de algumas 

conversas paralelas, a maioria estava atenta às imagens que iam sendo projetadas. Ao 

dar continuidade, já na década de 60, várias fotos mostraram o rio Arrudas. Logo 

falaram da mureta ser muito menor do que é hoje. E perguntei se sabiam o motivo. 

Muitos responderam que não sabiam. Um grupo de alunas respondeu que era por causa 

das enchentes. “O ribeirão enchia muito e alagava as ruas e tal. Ai eles construíram 

muros mais altos para evitar as enchentes”. Fizeram comentários que não possível 

defini-los com clareza, então para concluir expliquei que o raciocínio estava correto.  

“É por ai mesmo”. Com o passar dos anos, as margens do rio foram sendo 

concretadas e as árvores retiradas para dar origem a ruas e avenidas da capital. 

Infelizmente ao construir BH não pensaram na preservação das águas. Com o 

crescimento da cidade ao entorno do rio, esgotos foram diretamente lançados 

degradando-o ainda mais. Com as chuvas, suas águas transbordavam, causando as 
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enchentes. Para resolver esse problema urbano, eles represaram o rio aumentando as 

muretas além de criarem o bulevar que temos hoje na avenida dos Andradas. 

De forma geral, os alunos admiraram quando disse que o rio Arrudas foi limpo 

um dia e que era possível e comum as pessoas nadarem nele. A próxima imagem 

mostrava uma construção de uma casa na rua da escola em 1960. Não havia quase 

nenhuma residência e eles se surpreenderam mais uma vez. As imagens foram 

mostrando pontos mais recentes e reconhecidos por eles. Mostrei o bairro Mangabeiras 

ainda deserto, com imagens da Serra do Curral ao fundo, mas sem a presença de tantas 

casas que vemos atualmente. Novamente mostrei a avenida Afonso Pena, a Praça da 

Liberdade, a Serra do Curral, a Praça Sete e o rio Arrudas por volta de 2011 para que 

eles pudessem ver a real diferença na paisagem da cidade desde 1900.  

Os discentes comentaram o que mais lhes marcaram, que com o passar dos anos 

as árvores diminuíram consideravelmente para abrigar mais prédios, casas, pessoas e 

carros. Conversamos um pouco a respeito para que eles percebessem o quanto é 

degradante ao ambiente no processo de urbanização. No entanto, alguns alunos 

comentaram que essas mudanças eram necessárias para nossa sobrevivência. Esse 

comentário gerou uma discussão sobre a falta de planejamento de uma cidade17, 

construções mal feitas, as atitudes humanas que prejudicam o ambiente e 

consequentemente a paisagem natural. A partir dessas discussões, a principal conclusão 

estava relacionada as atitudes humanas sobre a degradação do ambiente, ou seja, se 

mudássemos nossa forma de vida, poderíamos resgatar aquelas imagens vistas 

novamente.   

A partir de nossas análises e considerações sobre essa aula, construímos o 

diagrama das translações que emergiram a partir das associações entre os actantes 

conforme exibição da figura 10. O diagrama segue as mesmas regras do anterior. Já no 

início da aula demonstramos duas associações ocorridas entre os atores que 

                                                           

17 Belo Horizonte foi uma cidade planejada e projetada por engenheiros. A cidade era limitada pelas 

mediações Avenida do Contorno. Fora dela a cidade abrigaria a região suburbana composta por 

produtores agrícolas que abasteceriam a cidade. Nos projetos de implantação da cidade havia a exigência 

da completa destruição do arraial que ali se localizava. Desapropriados, moradores não tinham condições 

de adquirir imóveis na região central e foram se abrigando em regiões mais distantes da Avenida do 

Contorno, contribuindo para o crescimento urbano, mas ao mesmo tempo, distanciando de um projeto e 

planejamento sonhado e perfeito (BELO HORIZONTE). 
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participaram dessa rede. A primeira delas relacionada ao uso do aparelho projetor, o 

Datashow, aparece como um actante focal, já que as exposições das imagens dependem 

exclusivamente de sua agência. Nesse sentido, de acordo com a teoria Ator – Rede, o 

aparelho favorece ao olho humano um fenômeno que pode ser posteriormente 

representado de forma oral ou escrita, ou seja, a partir das imagens os alunos 

perceberam as mudanças sofridas na paisagem (segunda associação) com o processo de 

urbanização, que foi possível de perceber ao longo de seus comentários durante a aula. 

No decorrer da aula ocorrem um desvio para a rede que se pretendia construir. Os 

alunos traçaram uma nova associação ao relatarem algo sobre segurança pública. Essa 

associação foi despertada logo quando foram expostas as imagens da Igreja São José, 

sem as grades que hoje definem a sua paisagem. Apesar de ser um assunto muito 

importante para o processo de construção e desenvolvimento urbano, esse não foi muito 

discutido e portanto, esse actante participou como intermediário. No seguimento da 

aula, uma nova associação foi destacada, ainda que também tenha se desviado da 

proposta inicial, a construção da lagoa da Pampulha. Essa não era uma associação que 

eu previa durante a construção dessa atividade, no entanto foram importantes para 

despertar a atenção dos estudantes sobre as transformações ocorridas na cidade, além de 

apresentar fatos, antes desconhecidos por eles.  
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Figura 10 - Diagrama de translações: Apresentação de imagens 

 
Fonte: Elaborado pelos autores no programa Paint 

 

Em um próximo momento surge uma nova associação relacionadas às mudanças 

do rio Arrudas. A partir desse momento todas os comentários e performance da rede 

giraram em torno das mudanças que vinham ocorrendo na cidade a partir da 

urbanização.  

Ao refletir sobre esses dados, traçamos uma rede performada por essas entidades 

que evidencia um aprendizado estético. Isto porque, a professora ao usar um híbrido 

(Datashow + imagens) propiciou a interação deste que operou uma ação sobre os 

alunos, causando-os um desconforto a partir do contato visual que tinham das imagens. 

Os alunos manifestaram suas sensações e suas percepções expondo opiniões, dúvidas, 

contentamentos e descontentamentos a respeito do processo de urbanização de BH. 

Nesse sentido, a aprendizagem gerada foi performada por meio das translações 

proporcionadas ou uma ampliação da percepção dos sujeitos que se articulam com o 

ambiente de maneira diferenciada os remetendo a um passado que os permite entender o 

seu presente.  
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De acordo com Latour (2002), “quando um indivíduo aprende, ele se deixa 

afetar e se torna cada vez mais diferenciado porque terá estabelecido mais e mais 

conexões, tornando-se mais interessante e enriquecido” (apud MELO, 2011, p. 182). 

Dessa forma, quanto mais os alunos se envolviam com o Datashow e as imagens, mais 

eles se articulavam com esse híbrido. Do mesmo modo, nos estudos da filosofia 

estética, “quanto mais uma pessoa conhece a respeito do ambiente natural, mais 

profundo o relacionamento com a natureza será" (FLANNERY, 1999, p. 45). Ou seja, o 

contato das imagens de diferentes épocas, locais e fases de construção de Belo 

Horizonte estreitaram as relações entre alunos e cidade, estimulando a manifestação de 

diferentes sentimentos, como por exemplo, ao de pertencimento em relação à região, 

podendo se desdobrar ao conhecimento de si mesmo.  Assim, acreditamos que a 

atividade proposta parece cumprir com seu objetivo inicial de estimular a curiosidade 

em relação aos processos de urbanização de determinado espaço ou região.  
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4.3 - 2º Momento: Saída de campo 

 

Essa foi a atividade mais importante da sequência didática, no qual despertou 

interesse e motivação desde o início. Os alunos estavam ansiosos e sempre falavam 

nunca ter ido a um lugar assim. Que nunca fizeram uma trilha, principalmente em 

atividade escolar. Ao chegar na Estação Ecológica fomos recepcionados por uma 

monitora que nos acompanhou até a casa sede onde fica a administração da instituição, 

banheiros, bebedouros e armários para que pudéssemos guardar todos os pertences. 

Devido ao tamanho, a turma foi dividida em dois grupos que seriam guiados por dois 

monitores durante a trilha. Um grupo foi acompanhado por mim, e outro pela professora 

de inglês da escola que se ofereceu para ajudar. A turma que ficou comigo fazia várias 

perguntas e comentários, ainda que muitas vezes ignorados pela monitora.  A monitora 

era estudante de engenharia ambiental e talvez devido essa distância de sua área de 

formação com a área educacional não permitisse qualquer abertura que estivesse fora de 

seu roteiro.  

Antes de iniciarmos a trilha foram passadas orientações de comportamento para 

esse tipo de ambiente, como sendo: falar baixo, andar juntos, não sair da trilha, não 

passar na frente dos monitores, não coletar nada do chão ou flores e atenção nos locais 

de apoio. Essas regras visavam a segurança dos alunos e manutenção do espaço. Ao 

chegarmos na entrada da trilha a monitora perguntou aos alunos se eles já estudaram 

sobre os biomas do Brasil. Houve um curto silêncio, até responderem que não, que 

nunca ouviram falar e outros que sim. Falavam ao mesmo tempo, um tentando 

convencer o outro de que aquele assunto já havia sido estudado. No entanto, para situá-

los melhor, a monitora caracterizou os dois biomas que compunham aquele espaço, 

sendo a Mata Atlântica e Cerrado. Falou que nesse primeiro momento da trilha, 

encontraríamos árvores com copas mais altas, as trilhas fechadas, caracterizando a Mata 

Atlântica. Em seguida ela disse que passaríamos em uma região de transição entre os 

dois biomas onde começaríamos ver uma vegetação rasteira, com árvores em forma de 

arbustos, característica de cerrado. 

Após sua breve explicação sobre os biomas, ela perguntou se os alunos 

conseguiam perceber qualquer diferença em relação a cidade, ou seja ao que estava fora 
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da entrada da trilha. A aluna Sara respondeu dizendo que o local era mais silencioso e 

mais frio. Sem maiores questionamentos, a monitora deu continuidade após a fala da 

aluna, que o ambiente da estação abafava o som de fora devido o volume da vegetação. 

E que o clima é mais agradável, porque a temperatura é mais baixa também devido a 

presença de árvores. Os alunos não questionaram as informações e a monitora também 

não deu maiores explicações, concluindo o raciocínio com a justificativa da importância 

em manter as árvores da cidade, pois elas melhoram o clima da cidade.  

Entramos na trilha, a primeira parada mostrava uma espécie de aranha, 

conhecida como “aranha de funil” pois fazia sua teia em formato de funil. Os alunos 

demonstraram muita curiosidade, queriam ficar mais tempo observando pois nunca 

ouviram falar ou tinham visto espécie semelhante. Curiosos para tentar ver o animal e 

entender o porquê de um formato tão diferente de teia, o aluno Caio perguntou: “Por 

que é assim a sua teia?” A monitora responde que a teia dela tem esse formato para 

facilitar a captura das presas e auxiliar na sua proteção. E o aluno indagou: ‘Mas onde 

ela está? Não tô conseguindo ver”. A monitora disse que ela deveria estar no fundo da 

teia, mas repreendeu os alunos dizendo que não iríamos mexer. E chamou-os para 

seguir a trilha. Essa espécie de aranha é muito comum na trilha, pois encontramos várias 

pelo caminho, mas não paramos em nenhuma para observação. A monitora caminhava 

apressada para a próxima parada.  

A parada seguinte chamava a atenção de uma árvore antiga, alta e cheia de 

espículas, a paineira. A monitora contou brevemente uma história dessa árvore 

chamando atenção para seu processo evolutivo da espécie e da preguiça gigante.  Ela 

contou que a paineira era um dos alimentos preferidos da preguiça gigante, atualmente 

extinta, e que os espinhos eram uma forma de proteção da árvore. Ela contou também 

que a paineira era utilizada para preencher travesseiros, pelúcias, colchões a partir da lã 

produzida por seu fruto, a paina. Relatou também que o crescimento dessa árvore é 

rápido, e por isso costuma-se utilizá-la em locais de reflorestamento e também na 

extração da celulose para produzir papel. Quando a aluna Vanessa perguntou: “Uai, mas 

a árvore não vem do papel?”. Todos os alunos repreenderam-na, rindo e contestando o 

que ela havia acabado de dizer. Foi unânime e todos os alunos disseram que o papel 

vinha da árvore e não o contrário. A aluna Sara ainda complementou: “Por isso que a 

gente deve economizar o papel, os cadernos, por que assim a gente cuida das árvores”. 
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Não fizeram mais comentários a respeito, e a monitora perguntou se havia alguma 

dúvida, como responderam negativamente seguimos adiante. 

O terceiro ponto de parada era mais distante dos outros, onde alcançamos a 

região de transição entre o Cerrado e Mata Atlântica. Local que a monitora chamou 

atenção dos alunos pedindo para que eles observassem ao seu redor e percebessem a 

diferença entre os dois biomas.  As árvores eram mais arbustivas e retorcidas e havia 

uma vegetação rasteira de gramíneas. Nesse momento a monitora chamava a atenção de 

um casebre, já em ruínas contando a sua história e o motivo de sua presença naquele 

local. Foi quando fomos surpreendidos por um bando de micos que faziam a maior 

algazarra numa árvore bem próxima. Os micos foram a atração para eles, e nada do que 

a monitora falava eles ouviam. Deixei que olhassem os micos, apreciassem, mas depois 

pedi para que prestassem atenção na monitora, pois o que ela falava era importante para 

nossa atividade.  

A monitora deu continuidade contando sobre o casebre. Ela contou que 

antigamente a estação era uma fazenda que foi cedida para ser um lar de meninos no 

qual ficavam na casa cede. Aquele casebre tinha uma bomba para levar a água da 

nascente até a casa. Fizeram vários comentários sobre a casa de avós e outros parentes 

do interior, de roças, chamando atenção pra semelhança, que também havia bomba para 

trazer água de nascente etc. Foi quando a aluna Alice questionou se podíamos ir na 

nascente. Mas a monitora respondeu que não, pois o tempo não seria suficiente e 

seguimos adiante. Ao caminharmos a monitora disse que entraríamos em uma região da 

trilha no qual encontraríamos muitos entulhos. E explicou que antes de se tornar a 

estação ecológica o espaço era utilizado como bota fora. E rapidamente o aluno Caio 

questionou: “O que é bota fora?”. É uma região de descarte de entulhos de construções, 

respondeu a monitora, neste caso, entulhos provenientes das obras da UFMG. Pelo 

caminho encontramos vários pedaços de azulejos, tijolos e outros materiais usados em 

construção.  

Na parada seguinte, a monitora mostrou uma planta comum de cerrado 

conhecida como lobeira. Seu fruto é um dos alimentos preferidos do lobo guará. Ao 

falar do lobo guará, um dos alunos perguntou se esse lobo aparecia na estação. A 

monitora respondeu que não, o espaço não abrigava animais de médio a grande porte 

como o lobo. A monitora seguia contando sobre a importância do lobo para a lobeira. 
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Porém, os alunos estavam voltados para um buraco no tronco dessa árvore. Ali abrigada 

um artrópode, aparentemente uma aranha, porém não conseguimos identifica-la. Além 

disso, a monitora não parecia estar satisfeita por interrompê-la. Chamei atenção dos 

meninos para que voltassem a atenção para que a monitora concluísse sua fala. E ela 

explicou que os lobos auxiliavam na perpetuação da lobeira pelo cerrado, pois eles 

dispersavam suas sementes através das fezes.  

Nesta mesma parada a monitora fez uma nova observação, indicando para um 

monte de terra já “petrificado”. E perguntou aos alunos: “Vocês acham que isto é um 

cupinzeiro ou formigueiro?”. A maioria respondeu formigueiro. Após ouvir as respostas 

dos alunos, a monitora disse que era um cupinzeiro e explicou a diferença dos dois para 

os estudantes, dizendo que a terra do formigueiro menos compacta em relação ao 

cupinzeiro. Permitiu que os meninos tocassem no cupinzeiro para sentirem a rigidez da 

terra. Ao sairmos desse ponto, no caminho para a penúltima parada localizamos um 

formigueiro e os alunos puderam atestar a diferença.  

Seguindo mais adiante, entramos em um bambuzal. A monitora perguntou 

quantos bambus os alunos achavam que havia ali. Não faziam ideia e foram falando 

números aleatórios, 50, 100, 1000. Queriam realmente saber quantos bambus havia ali. 

A monitora contou que ali havia um único bambu, no máximo dois. Isto porque esta 

espécie cresce horizontalmente e o que vemos são suas galhas. Assim, o tronco do 

bambo estaria debaixo da terra, chamado rizoma. Os alunos olharam uns para os outros, 

mostrando surpresa, apesar da desconfiança. Mas não questionaram. Naquele momento, 

o outro monitor assumiu a atividade e fez uma rápida brincadeira com os meninos. De 

que dentro das galhas do bambu o Saci estava preso e ao girar a galha podíamos ouvir a 

sua voz. Apesar de um certo receio, a maioria fez a brincadeira gerando um certo medo 

e muitas risadas. Foi um momento mais descontraído da atividade. Os monitores 

também chamaram atenção para o solo de onde crescia o bambu. Era seco, e não havia 

vestígio de nenhuma espécie vegetal. Além disso, o solo era usado para estudo de 

alunos da universidade e nesse mesmo espaço havia um recorte do solo que mostrava 

seus horizontes18.  

                                                           

18 Camadas do solo.  
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Seguimos a trilha, desta vez para a última parada, uma grande árvore, a copaíba. 

A monitora explanou que dessa árvore extraia-se um óleo usado para fins medicinais. 

Neste momento, era notório o desinteresse dos alunos tomados pelo cansaço e fome.  A 

monitora não delongou seu discurso e seguimos para as proximidades da casa cede, 

encaminhando os alunos para o lanche. Durante o lanche fomos surpreendidos pelos 

micos que nos rodeavam para roubar um lanchinho. Além dos jacús, espécie de ave, que 

manteve-se bem próximo de onde estávamos. Após o retorno para a escola, entreguei 

uma folha para cada aluno com espaço suficiente para registrar os desenhos de tudo que 

viram durante a caminhada para que entregassem na próxima aula.  

A partir de nossas análises identificamos a trilha como um actante focal, pois, 

todo diálogo e interação entre os demais actantes obrigatoriamente conectaram-se por 

meio da trilha. Mantendo o mesmo padrão de análise, descrevemos a performance da 

rede a partir do diagrama de translações representado a seguir pela figura 11:  

 

Figura 11 - Diagrama de translações: Trilha ecológica 

 
Fonte: Elaborado pelos autores pelo programa Paint 
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A partir desse diagrama podemos perceber como se dá o movimento dos 

actantes que compõem essa rede. No início da trilha apresentamos dois momentos de 

associações para um de desvio. A primeira associação feita é o reconhecimento de 

alguns pontos de Belo Horizonte durante o trajeto da escola até a trilha. Isso se deu a 

partir das imagens visualizadas na aula anterior. Essa associação é mais um indício de 

que na aula anterior houve um aprendizado estético, uma vez que os alunos 

identificaram pontos reais da cidade, apenas com a experiência da aula anterior mediada 

por imagens.  

A segunda associação feita é a percepção entre os climas fora e dentro da trilha. 

Essa experiência parece provocar um efeito na aprendizagem sobre a importância das 

árvores para a vida urbana. Na presença delas o clima se torna mais agradável. Essa 

percepção só foi possível pois os discentes tiveram uma experiência fora e dentro da 

trilha, assim eles sentiram e atestaram a diferença de temperatura e o frescor provocado 

pelo volume de árvores na mata. Mais um indício de aprendizado estético, pautada na 

percepção que visa relacionar a experiência com o conhecimento (LEOPOLD, 1949).  

Em relação ao primeiro desvio, esse esteve associado aparentemente a formação 

acadêmica da monitora que guiava a turma. A medida que os actantes tentavam traçar 

novas associações, estas não se concretizavam uma vez que a monitora não flexibilizava 

seu roteiro. Essa falta de interatividade da monitora com o grupo nos leva a questionar 

as lacunas existentes na sua formação enquanto educadora ambiental. Em atividades de 

trilha guiada, a interação do monitor é de extrema importância para o desenvolvimento e 

estímulo do aprendizado de educandos. Em uma perspectiva latouriana quanto mais um 

indivíduo interage com seu entorno, mais ele se torna diferenciado, ou seja, seu corpo é 

afetado pelas associações entre os elementos da trilha (MELO, 2011). Do mesmo modo, 

a monitora enquanto mediadora dessa rede, teve uma atuação que limitou as interações 

dos estudantes com o meio, nos fazendo refletir sobre a estratégia de fazer a trilha de 

forma guiada. Talvez se os alunos estivessem “livres” para investigar o ponto de seu 

interesse as interações poderiam ser mais fortes. Porém, como isso não aconteceu, 

apenas deixamos como uma dúvida e ou possibilidade para estudos futuros. 

No diagrama é possível visualizar novas associações quando a monitora faz a 

parada em frente a paineira. Os actantes, alunos e monitora se conectaram a outros 
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elementos que não faziam parte da trilha, mas necessários à explicação da presença de 

grandes espículas espalhadas pelo seu tronco. Nesse momento a monitora faz um 

resgaste da pré história, introduzindo novos actantes na rede, como a preguiça gigante, 

atualmente extinta. A preguiça gigante performou a rede para dar sentido a função das 

espículas da paineira. As espículas tinham a função de proteção contra as garras da 

preguiça que tinha a paineira como seu alimento preferido. Desse ponto a rede 

deslocou-se para produção de papel. A monitora informou que essa árvore também era 

utilizada pelas indústrias de extração de celulose, pois é uma planta que tem o 

crescimento rápido, mostrando-se eficiente também para áreas de reflorestamento.  

Apesar da monitora apresentar pouca afetividade com os alunos e não 

flexibilizar o seu roteiro de caminhada, ela tem um papel importante na rede, pois, sob o 

olhar da TAR ela apresenta-se como um actante mediador, uma vez que ela possui a 

capacidade de redefinir o que transporta, ou seja, seu conhecimento que transforma e 

muda continuamente as relações entre as entidades, fazendo com que elas realizem 

coisas, associações ou interações (LATOUR, 1994). Seguido dessas associações, a 

atividade sofre uma nova associação, que fugia do roteiro definido pela monitora. 

Enquanto ela direcionada seus conhecimentos sobre o casebre que bombeava água da 

nascente até a casa cede, vários micos prendiam a atenção dos alunos fazendo uma 

verdadeira algazarra. Para os alunos esse momento foi descontraído e importante para o 

processo de aprendizado, pois viam os micos interagindo com o ambiente conhecendo 

um pouco sobre o comportamento desses animais. A monitora, chamou atenção dos 

alunos para que se concentrassem nas informações passadas sobre a casa sede e rede se 

desloca e performa para o sentido em que a monitora previa com seu roteiro.  Uma nova 

associação foi traçada quando a monitora citou a nascente. Os alunos pediram para vê-

la, o que não foi autorizado pela monitora com a justificativa de falta de tempo. Ainda 

assim, os alunos mobilizaram seus conhecimentos sobre nascente e fizeram vários 

comentários sobre a existência ou desaparecimento nas roças de parentes. Mas o assunto 

foi dispersado mostrando que a nascente atuou como um actante intermediário.  

Seguindo a trilha houve nova associação, dessa vez com o chamado bota fora. A 

monitora contou que antes do espaço ser preservado ali era destinado ao descarte de 

entulhos. Nesse momento os alunos puderam atestar restos de cerâmica pela trilha, mas 
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novamente tivemos uma associação com um actante intermediário, já que o bota fora 

não mobilizou outros conhecimentos e não causou nenhuma transformação.  

Nas últimas paradas da trilha, uma nova associação é traçada e outro actante 

passa a compor essa rede, a lobeira. Esse actante carrega a existência do lobo guará que 

se alimenta de seu fruto e contribui para dispersar suas sementes. Essa associação 

performou a rede para o modo de vida e habitat do lobo guará. A partir da lobeira 

também houve um desvio, nesse caso a presença de um animal que fazia de seu tronco, 

proteção. Não era possível identificar o animal, mas aparentemente uma aranha, esse 

desvio causou novamente desconforto para a monitora que foi interrompida na tentativa 

de desviar do seu roteiro. Porém, a monitora chama atenção novamente para outro 

elemento introduzindo na rede novos actantes, formigueiro e cupinzeiro. Estes se 

associaram aos demais actantes e mobilizaram conhecimentos que eles já possuíam a 

partir de suas experiências. Para eles, todo monte de terra era formigueiros. A monitora, 

como actante mediador, transformou os actantes alunos mostrando-os a diferença entre 

os dois elementos formigueiro x cupinzeiro. Ao seguir a trilha, a cada “monte de terras” 

iam sendo identificados como formigueiro e como cupinzeiros.  

Já na fase final houve nova associação com a introdução de novo actante, a 

copaíba. A monitora trouxe elementos medicinais para compor mais uma vez a rede e 

performá-la dando sentido a extração do óleo de copaíba. Sob o olhar da TAR 

percebemos que a copaíba atuou como actante intermediário já que o assunto se 

dispersou rapidamente sem gerar nova associação. Esse momento foi seguido de um 

desvio, o cansaço e a fome. Esses dois elementos dispersaram a atenção e motivação 

dos alunos o que não favorecia novas translações. Com a saída da trilha mais uma vez 

fomos surpreendidos pelos micos, que rapidamente despertaram atenção dos alunos 

gerando uma nova associação que perdurou até a saída da estação ecológica.  

Sob o olhar da TAR podemos perceber que a atividade de trilha apresenta-se 

com vários potenciais para aprendizagem, principalmente a estética. Esse fato é 

justificado pelo fato de que durante a trilha houve interação, motivação interesse dos 

alunos sobre os diversos assuntos tratados. Além de gerar momentos de experiência 

associadas a percepção do ambiente natural. Ainda que a atividade possa ter sofrido 

momentos de desvios ou associações inesperadas, estes foram importantes para as 
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translações ocorridas e consequente performance da rede. A partir dos comentários e 

registros dos alunos por meio de desenhos, percebemos que a trilha gerou uma marca e 

consequente transformação desses alunos.  Na próxima seção apresentamos uma análise 

dos desenhos realizados por eles após a saída de campo.  

4.3.1 – Análise dos desenhos dos alunos 

Essa atividade sofreu uma alteração devido as condições e exigências do local 

para realização da trilha. Como os alunos não poderiam ter nada em mãos e não coletar 

nada, os registros do que viam ficaram para depois da atividade e não durante a trilha 

como era a proposta inicial. Dessa forma, logo após a chegada na escola distribui entre 

os alunos uma folha A4 dividida em quadros para que pudessem registrar suas 

impressões da trilha ecológica por meio de desenhos. Como era uma sexta feira, eles 

teriam o final de semana para concluir a atividade e entregar na próxima aula. A maioria 

dos alunos esqueceu de fazer e apenas sete entregaram. Concedi mais tempo para a 

tarefa durante a aula, no entanto apenas mais uma aluna entregou.  

Os dados foram tabulados utilizando um software para análises estatísticas 

Statistical Package for the Social Sciences – SPSS. A partir desse software fizemos um 

levantamento da frequência, Gráfico 1, dos elementos/actantes que surgiram 

acompanhados pelos respectivos percentuais. 
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Gráfico 1 –Frequências em que os elementos da trilha aparecem nos desenhos 

  

Fonte: Elaborado pelos autores no programa Excel 

O eixo das frequências está representado pelas barras verdes e azuis. As barras 

verdes representam a não ocorrência de determinado actante,  já as barras azuis indicam 

aqueles que apareceram nos desenhos dos alunos. Conforme podemos perceber, os 

actantes de maior frequência foram o mico, representando um percentual de 87,5%, o 

cupinzeiro e a aranha de funil,  ambos com 75%. A justificativa para a maior frequência 

dessas reproduções pode estar relacionada ao destaque da agência desses actantes, 

presente na memória dos alunos e por isso manteve –se em quase todos os desenhos. O 

elemento João de Barro foi o que menos apareceu, sendo representado por um 

percentual de 12,5%. Esse percentual pode estar relacionado ao fato do desenho ser de 

um dos alunos que ficaram na outra turma, que seguiram outro caminho na trilha e 

portanto, performaram uma rede diferente.  Para que a análise não torne o texto 

cansativo e repetitivo, elegemos quatro desenhos, de forma aleatória, que ilustre nossas 

impressões sobre a aprendizagem estética que acreditamos ter ocorrido com a 

performance dessa rede. Tais desenhos foram denominados como sendo Nº 1, Nº 4, Nº 

5 e Nº 7, e estão representados pelas figuras 12, 13, 14 e 15 respectivamente.  
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Os actantes representados no desenho Nº 1 foram aranha de funil, lobeira, 

cupinzeiro, formigueiro, paineira, bambuzal e mico nessa ordem conforme podemos ver 

na Figura 12.  

Figura 12 – Folha com desenho Nº 1 

 

Fonte: Editado pelos autores no programa Paint 

Nesse registro percebemos em pequenos detalhes que parece ter ocorrido de fato 

uma aprendizagem pautada na estética. Os elementos representados por esse aluno estão 

de fato associados ao visual e a sua percepção do meio. Se observarmos o cupinzeiro e o 

formigueiro, por exemplo, vemos uma nítida diferença, demonstrando que após a 

atividade o aluno sabe diferenciar os habitats dos cupins e das formigas. Outro exemplo 

é a representação da lobeira, seus galhos e troncos retorcidos, mais finos e folhas 

pequenas representando características de plantas do cerrado.  

Já na figura 13, o desenho de Nº 4 fez a representações do cupinzeiro, jacu, 

formigueiro, pegada do mico, aranha, casa do João de Barro, folha de eucalipto, mico, 

formiga e borboleta. 
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Figura 13 - Folha com desenho Nº 4 

 

Fonte: Editado pelos autores no programa Paint 

Podemos perceber que as representações dos objetos naturais que fizeram parte 

da representação desse aluno algumas são comuns ao Nº 1, mas ele apresenta novos 

elementos, como por exemplo o João de Barro e a folha de eucalipto, visto apenas pelo 

grupo que fez a trilha acompanhado por outra professora e outros monitores. 

Já folha de desenho de Nº 5 exibe a aranha e sua teia, o bambuzal, o cupinzeiro 

misturado ao formigueiro, o jacu, o mico, formigueiro, cupinzeiro, a árvore eucalipto, a 

casa do João de Barro e a fruta do lobo (lobeira) (FIGURA 14). 
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Figura 14 - Folha com desenho Nº 5 

 
 

 

Fonte: Editado pelos autores no programa Paint 

Esse desenho (FIGURA 14) também é a representação de um aluno que 

acompanhou a trilha em outro grupo. Essas representações estão muito próximas a folha 

de desenho nº 4 demonstrando que os alunos tiveram experiências visuais semelhantes. 

Nesse desenho três aspectos chamam a atenção, o cupinzeiro e formigueiro foram 

representados no mesmo quadro, mas depois separados, o que pode representar uma 

dúvida do aluno em relação ao cupim e as formigas, se vivem juntos ou se seus habitats 

são separados. O mico apresenta uma juba amarela, o que lembra o mico leão dourado, 

espécie que não ocorre no fragmento da Estação Ecológica, essa representação deve 

estar relacionada a outras experiências do aluno, que o incitam a fazer uma associação 

entre as diferentes espécies de mico ao mico leão dourado, normalmente evidenciados 

nos livros didáticos e outras fontes por ser uma espécie que corre risco de extinção. 

Além disso, a árvore do eucalipto que realça as folhas pequenas e bem verdes, 

característica dessa espécie.  
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Já a folha de desenho de Nº 7 está marcado pela presença não somente dos 

actantes, mas da ação deles em relação aos alunos conforme indicado no último quadro, 

(FIGURA 15). Esse desenho ilustra a aranha de funil, a casa da bomba, a “armadilha do 

Saci”, que na verdade foi uma brincadeira dos monitores, essa “armadilha” era um corte 

do solo para estudo de seus horizontes, o bambuzal, a fruta do lobo, o cupinzeiro, o 

formigueiro entre árvores, árvore de espinho (paineira), árvore com musgo e micos 

pegando lanche. 

Figura 15 - Folha com desenho Nº 7 

 
Fonte: Editado pelos autores no programa Paint 

Em nossas análises, percebemos que, apesar de várias semelhanças nas 

representações dos alunos, cada desenho apresenta uma singularidade, isso é inerente ao 

indivíduo e está diretamente relacionado a forma com que cada um se conectou e 

contribuiu para a performance da rede. Essas representações nos levam a acreditar que 

houve uma aprendizagem estética sobre o ambiente. Isso porque, segundo Edwards, 

(2005) o processo de desenhar está associado com a capacidade de percepção, que 

também é uma das categorias da aprendizagem estética (IGLESIAS, 2017).  
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A partir dos estudos sobre a Filosofia Estética de Pierce19, Iglesias (2017) fala 

que o “ser humano, o objeto, e a representação não existem de forma isolada e direta”, o 

indivíduo é influenciado pela experiência que tem com seu entorno, e a aprendizagem se 

processa não somente da cognição, mas de sensações e estímulos com base em seus 

valores morais, éticos e estéticos. Desse modo, podemos considerar que os desenhos dos 

alunos são produtos da experiência individual que tiveram na trilha ecológica.  Assim, 

cada desenho exibe uma marca singular, uma resposta estética carregada de sentimentos 

e emoções vividas por cada aluno. No entanto, destacamos o fato de que os desenhos 

são limitados tanto pela capacidade do desenhista quanto pela própria estrutura do 

desenho em representar, do ponto de vista da aprendizagem, actantes como a diferença 

do clima, umidade, silêncio, entre outros. 

                                                           

19 Pierce foi um estudioso do campo da Filosofia Estética, no entanto não iremos aprofundar em suas 

obras. Foi citado apenas como fonte dos estudos de Iglesias (2017). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa investigação teve como ponto de partida o interesse em pesquisar a 

aprendizagem de um grupo de alunos do Ensino Fundamental a partir de uma sequência 

didática que tinha como atividade principal uma saída de campo para uma trilha 

ecológica. Em princípio, a nossa grande preocupação era a de entender como diferentes 

elementos contribuíam para a aprendizagem de conceitos associados aos conteúdos 

referentes à temas ambientais. Era nossa expectativa inicial que os diferentes actantes 

mobilizados favorecessem uma compreensão de elementos conceituais que são 

trabalhados nas aulas de ciências de forma tradicional.  

Para a construção da SD, nós escolhemos diferentes atividades que envolviam a 

leitura de textos de capítulos de livros, a exposição e análise de imagens, a pesquisa em 

campo, a visita à uma estação ecológica e a caminhos do bairro e a produção de textos. 

Essa pluralidade de atividades foram pensadas para favorecer uma aprendizagem mais 

ampla e com características investigativas. Entre o que foi idealizado e o que foi 

possível fazer existiu uma grande diferença. Quando a pesquisadora foi à campo, 

encontrou limitações típicas de uma escola real e que precisam ser destacadas. 

O primeiro problema foi a necessidade de que a pesquisadora assumisse a 

regência das turmas da escola, pois a professora responsável tirou uma licença médica. 

Essa mudança no papel da pesquisadora em sala de aula trouxe dificuldades tanto para a 

aplicação quanto para a coleta dos dados. Existia uma grande preocupação em executar 

as atividades e coletar os dados, mas com a atenção dividida nessas duas ações, em 

alguns momentos, a pesquisadora se sentiu perdida, ou ainda, pode não ter tido  acesso a 

eventos importantes que não foram possíveis de serem registrados.  

Outro problema foi a impossibilidade de se realizar todas as atividades na SD 

proposta. Por exemplo, a saída para a investigação no bairro e também a produção do 

jornal mural não foram realizadas. A primeira atividade não foi autorizada pela direção 

da escola e a segunda não foi realizada devido ao começo do recesso de meio do ano na 

escola e também devido ao término do contrato de substituição da pesquisadora como 

professora naquela escola.  

Com relação ao que foi possível de ser realizado na escola, consideramos que as 

atividades contribuíram para a aprendizagem dos alunos. Entretanto, se esperávamos ter 
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dados referentes a uma aprendizagem de natureza conceitual, nos vimos em uma 

situação de frustração de expectativas. Ao analisar os dados, não observamos a 

enunciação de conceitos científicos, de proposições de explicações ou argumentos bem 

fundamentados. Em um primeiro momento, ao elaborar os nossos diagramas de 

associações, identificamos diferentes actantes mobilizados pelos alunos e alunas que 

foram considerados desvios, entretanto só foram identificados dessa forma à luz das 

nossas expectativas iniciais. Expectativas que se originam de nossa prática docente, 

muitas vezes marcadas por um olhar mais restrito da aprendizagem. 

Em uma análise mais detida e fundamentada fortemente na Teoria Ator-Rede, 

que nos incita a abandonar as nossas hipóteses e nos lançar ao desconhecido, podemos 

observar que os actantes presentes nessas redes nos levaram a associações inesperadas 

que evidenciaram outras vivências ou performances. Por exemplo, quando foi 

apresentado uma imagem da Lagoa da Pampulha em uma fase inicial, os alunos se 

mantiveram em interações por vários minutos, curiosos com a informação de que este 

era um lago artificial. Esse não era o objetivo da pesquisadora com a exposição das 

imagens antigas de Belo Horizonte, mas pode ser considerado um evento de 

aprendizagem para esses sujeitos que passam a perceber esse ambiente de uma forma 

diferenciada. Outro exemplo, é a presença dos micos na trilha. Esses animais 

acompanhavam o grupo de alunos e alunas e desviavam o foco da exposição da 

monitora. Eles foram tão marcantes e por isso são tão presentes nos desenhos que 

analisamos. 

Com relação ao nosso objetivo principal, a questão que se coloca é se não 

podemos identificar claramente indícios de aprendizagem conceitual, houve alguma 

aprendizagem dos sujeitos a partir de nossa intervenção? Em nossa análise, acreditamos 

que as atividades propostas, principalmente a trilha ecológica, favoreceu uma 

aprendizagem que podemos associar à estética.  

Nesse sentido, temos em nossa pesquisa dados que evidenciam que as 

experiências visuais, tanto com as imagens de Belo Horizonte, quanto com a trilha 

oportunizaram novas e importantes associações que se materializam por meio de 

sensações e sentimentos expressos por esses alunos. Podemos destacar, a partir das 

imagens os alunos e alunas identificaram pontos da cidade e ficaram impressionados 

com a supressão das áreas verdes que existiam no passado. Interessante foi que quando 
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passavam ao largo do Ribeirão Arrudas, se questionaram o porquê daquele corpo da 

água ter sido recoberto com asfalto. Já na trilha, os alunos e alunas foram incitados a 

perceber como uma área verde pode diminuir as interferências climáticas e sonoras 

trazidas pela urbanização. Com relação aos desenhos, esses registros autorais trazem 

elementos que despertam o olhar dos sujeitos para a biodiversidade presente na área da 

trilha. Destaca-se que na maioria dos desenhos, eles procuram evidenciar a diferença 

entre o formigueiro e cupinzeiro, que se antes era entendidos como a mesma estrutura, a 

partir dessa experiência são compreendidos como elementos diferentes. 

A partir de uma abordagem latouriana, podemos concluir que a aprendizagem 

estética, pouco valorizada nos processos de ensino de ciências e biologia, pode 

contribuir para a educação científica ampliando as percepções e as vivências dos 

estudantes. Novamente voltamos a assumir que a aprendizagem consiste em estabelecer 

translações com os diferentes actantes e dessa forma se articular e se deixar afetar, o que 

incide em perceber o mundo em diferentes dimensões, inclusive de modo estético. 

Consideramos que a SD proposta e a que foi aplicada promoveu essa aprendizagem 

estética. Esse é um resultado, a princípio, inesperado, mas que nos traz uma nova 

associação com a Filosofia da Estética que pode nos trazer contribuições para 

discussões futuras. 

Em uma visão geral de nosso trabalho, percebemos que essa pesquisa trouxe 

contribuições para estudos futuros que se dediquem ao desenvolvimento e análise de 

intervenções didáticas inspiradas na Teoria Ator Rede. Destacamos que a construção 

dos diagramas nos permitiram dar visibilidade aos dados e também propiciariam 

questionar as nossas premissas do que esperávamos e do que foi performado a partir dos 

diferentes actantes mobilizados. Ressaltamos também a possibilidade da análise dos 

desenhos, que enquanto registros autorais evidenciaram percepções e vivências dos 

alunos e alunas.  

Por último, se não pudemos aplicar toda SD na escola, ainda temos a esperança 

de que a intervenção proposta possa contribuir para a aprendizagem sobre o ambiente 

em que vivemos. Entretanto, essa é uma expectativa nossa, e portanto deixamos a nossa 

SD como uma possibilidade para futuros trabalhos. Esperamos que o educador 

interessado nesse tipo de material didático, possa utilizá-lo: adaptando, reformulando, 

criticando.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Escola Estadual “XXXXXX” foi convidada a participar da pesquisa: “Sequência 

didática para o Ensino Fundamental: Trilhas para investigar a aprendizagem em 

ambientes naturais e urbanos”, que será realizada pela aluna Fernanda Costa dos 

Santos para obtenção do título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues e Silva.  

O objetivo do estudo é compreender os processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental a partir de uma sequência didática sobre 

ecossistemas articulada com a perspectiva Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente - 

CTSA. Os participantes que aceitarem integrar-se a pesquisa deverão assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e Assentimento (para alunos). O estudo será 

realizado no primeiro semestre de 2016, nas dependências da escola e haverá duas 

saídas de campo para coleta de dados.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente acordado 

com a direção e professor participante. Durante a sequência, caso algum aluno se sinta 

desconfortável em responder alguma pergunta ou participar das saídas de campo, poderá 

recusar-se e estará livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. 

A primeira saída será para a Estação Ecológica UFMG que é uma unidade de 

conservação, pesquisa e educação ambiental situada dentro do campus da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Neste espaço os alunos farão uma trilha ecológica de formato 

irregular, apresentando grau de dificuldade mediano. O percurso total, com paradas 

frequentes dura em média 90 minutos e já é conhecido pela pesquisadora. A segunda 

saída será uma pequena trilha pelo bairro nos entornos da escola e seu percurso será 

futuramente decidido em comum acordo dentre os participantes.  

Devemos esclarecer todos os riscos associados a este estudo que compreendem a 

revelação da identidade dos voluntários, e perigos envolvidos com as saídas de campo. 

No entanto, todos os cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das 

informações pessoais dos mesmos e da escola, para que não sejam identificados e ou 
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revelados publicamente em nenhuma hipótese. Em relação as atividades que ocorrerão 

fora da escola, todas as providências serão adotadas visando a segurança dos 

participantes, como presença de monitores, kit de primeiros socorros, contatos dos 

responsáveis, dentre outros que a direção julgar importante. Informamos ainda que 

somente a discente e o orientador terão acesso aos dados. Esses serão arquivados em 

computadores e protegidos com ferramentas que limitam o acesso de usuários não 

autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a 

responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão 

arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno de 

campo e produção textual que serão elaborados pelos alunos sobre assuntos 

relacionados ao ecossistema abordados durante o desenvolvimento da sequência 

didática. E os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico.  

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) XXXX - XXXX ou para a mestranda 

Fernanda Costa dos Santos, pelo telefone (31) XXXX - XXXX, ou ainda para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido o que lhe foi informado sobre sua participação 

voluntária dessa Escola no mencionado estudo. Desta forma, a direção concorda e 

autoriza a participação dessa instituição, sem que para isso tenha sido forçada ou 

obrigada. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e contribuição 

com esta pesquisa.  

CONSENTIMENTO 

Eu _____________________________________________________________ diretora 

da Escola Estadual “João Alphonsus”, li e entendi as informações precedentes e estando 

consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que a pesquisa implica, 
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concordo em autorizar a participação da instituição sabendo que receberei uma cópia 

deste Termo de concordância.  

________________________________________________ 

Diretora da Escola 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

Belo Horizonte,    de novembro de 2015. 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA O (A) PROFESSOR (A) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar da pesquisa “Sequência didática para o 

Ensino Fundamental: Trilhas para investigar a aprendizagem em ambientes 

naturais e urbanos”, que será realizada para obtenção do título de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob 

a orientação da Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, como dissertação de 

mestrado da aluna Fernanda Costa dos Santos. 

O objetivo do estudo é compreender os processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de uma sequência de atividades. 

Discutiremos assuntos relacionados aos conteúdos de ecologia, meio ambiente, 

preservação. A ideia é preparar o aluno para discutir problemas relacionadas ao 

ambiente que estejam diretamente ligados as questões sociais, da produção da ciência, e 

da tecnologia. O estudo será realizado no primeiro semestre de 2016 nas dependências 

da escola e haverá duas saídas de campo para coleta de dados.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente acordado 

com a direção e o (a) senhor (a). Durante os procedimentos, o (a) Senhor (a) poderá 

recusar-se a participar e estará livre para deixar o estudo sem qualquer prejuízo. 

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração financeira ou gastos 

para o (a) Senhor (a). 

A primeira saída será para a Estação Ecológica UFMG que é uma unidade de 

conservação, pesquisa e educação ambiental situada dentro do campus da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Neste espaço os alunos farão uma trilha ecológica de formato 

circular e fácil acesso. Serão formados grupos de no máximo 15 alunos havendo dois 

responsáveis, por grupo, para orientá-los. O percurso total, com paradas frequentes dura 

em média 30 minutos e já é conhecido pela pesquisadora. A segunda saída será uma 

pequena trilha pelo bairro nos entornos da escola e seu percurso será futuramente 

decidido em comum acordo dentre os participantes.  
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Devemos esclarecer todos os riscos associados a este estudo que compreendem a 

revelação da identidade dos voluntários e perigos envolvidos com as saídas de campo. 

No entanto, todos os cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das 

informações pessoais dos mesmos e da escola, para que não sejam identificados e ou 

revelados publicamente em nenhuma hipótese. Em relação as atividades que ocorrerão 

fora da escola, todas as providências serão adotadas visando a segurança dos 

participantes, como presença de monitores, kit de primeiros socorros, contatos dos 

responsáveis, dentre outros que a direção julgar importante. Informamos ainda que 

somente a discente e o orientador terão acesso aos dados. Esses, serão arquivados em 

computadores e protegidos com ferramentas que limitam o acesso de usuários não 

autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a 

responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão 

arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno de 

campo e produção textual que serão elaborados pelos alunos sobre assuntos 

relacionados ao ecossistema abordados durante o desenvolvimento da sequência 

didática. E os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e ou 

artigo científico.  

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) XXXX - XXXX ou para a mestranda 

Fernanda Costa dos Santos, pelo telefone (31) XXXX - XXXX, ou ainda para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a sua participação 

voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, responsabilidades, 

riscos e benefícios que esta participação implica, aceita participar da pesquisa, sem que 

para isso tenha sido forçado (a) ou obrigado (a).  
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________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

 

Belo Horizonte, ____ de _____ de 2016. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 Convidamos seu filho a participar da pesquisa “Sequência didática para o 

Ensino Fundamental: Trilhas para investigar a aprendizagem em ambientes 

naturais e urbanos”, que será realizada para obtenção do título de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

sob a orientação do Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, como trabalho final da 

aluna Fernanda Costa dos Santos.  

O objetivo do estudo é compreender os processos de ensino e aprendizagem dos 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de uma sequência de atividades. 

Faremos um trabalho de Educação Ambiental envolvendo conteúdos sobre ecologia, 

meio ambiente, preservação. A ideia é preparar o aluno para discutir problemas 

relacionadas ao ambiente que estejam diretamente ligados as questões sociais, da 

produção da ciência, e da tecnologia. Os participantes deverão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Assentimento, no caso dos alunos e só assim a 

pesquisa será iniciada. O estudo será realizado no primeiro semestre de 2016, nas 

dependências da escola nas aulas de Ciências com a presença do (a) professor (a), e 

haverá duas saídas de campo que serão previamente agendadas.  

As saídas de campo serão compostas por duas trilhas, uma a ser percorrida na 

Estação Ecológica da UFMG, que é uma unidade de conservação, pesquisa e educação 

ambiental situada no campus da Universidade Federal de Minas Gerais na Pampulha. 

Neste espaço os alunos farão uma trilha ecológica de formato circular e fácil acesso. 

Serão formados grupos de no máximo 15 alunos havendo dois responsáveis, por grupo, 

para orientá-los. O percurso total, com paradas frequentes dura em média 30 minutos e 

já é conhecido pela pesquisadora. A outra trilha ocorrerá nas ruas do bairro próximo a 

escola e seu percurso total será futuramente decidido em comum acordo com os 

participantes e instituição escolar. Entraremos em contato novamente solicitando 

autorização para estas atividades.  

Adotamos o uso das trilhas, pois além de serem utilizadas por outros pesquisadores, 
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são atividades que desenvolvidas em um ambiente natural, favorecem a manifestação de 

sensações e sentimentos de preservação a partir do contato tanto com fatores vivos 

quanto não vivos. Além disso, o espaço em questão pode apresentar características 

semelhantes ao que poderia ser encontrado antigamente nas regiões próxima a escola, o 

que favorece uma reflexão sobre os processos de transformação sofridos pelo bairro. 

Isto possibilita ao aluno a compreensão das relações do homem com a natureza. Assim, 

acreditamos que esta pesquisa favoreça um aprendizado diferenciado e motivador para 

os alunos envolvidos.   

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que 

compreendem a revelação da identidade dos voluntários, os contratempos envolvidos 

com as saídas de campo e quanto a integridade do participante. No entanto, todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir os direitos e assistência necessária de acordo 

com Resolução CNS 466/2012 que prevê todas as medidas de segurança que devem ser 

tomadas para preservar o indivíduo participante. Assim, manteremos sigilo com os 

dados e nos resguardaremos para que não sejam, identificados e ou revelados 

publicamente em nenhuma hipótese. Visando a segurança nas saídas de campo, 

contaremos com presença de monitores, kit de primeiros socorros, os contatos dos 

senhores (as), crachás para identificação dos alunos, listagem com nomes para controle, 

transporte dentro das normas de segurança no trânsito, bem como exigência do uso do 

uniforme escolar. Caso aconteça algum acidente de percurso a responsabilidade recai 

sobre a pesquisadora e se for o caso os alunos serão ressarcidos caso a caso. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem filmagem durante a execução das 

atividades para facilitar a coleta de todas as informações relevantes, para que 

posteriormente sejam analisadas, com o objetivo de compreender e verificar o processo 

de aprendizagem. Além disso, utilizaremos um caderno para anotações e produção de 

textos, que serão elaborados pelos alunos, sobre assuntos que envolvem o ambiente, 

vistos durante a pesquisa. Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estarão 

sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão 

arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 
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Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo 

científico e posteriormente socializados com a escola para que os senhores tenham um 

retorno da pesquisa.   

Durante as atividades, caso seu filho (a) sinta-se desconfortável ou constrangido em 

responder alguma pergunta ou participar das saídas de campo, poderá recusar-se e estará 

livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. Destacamos ainda que não 

haverá qualquer forma de remuneração (bolsa) e que a participação será voluntária, mas 

também não haverá nenhum ônus (gastos financeiros) para o (a) Senhor (a) e seu filho 

(a) uma vez que pesquisa será custeada pela própria pesquisadora. 

O (a) Senhor (a) tem a liberdade para sanar dúvidas que possam surgir em qualquer 

fase da pesquisa para o Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 

XXXX - XXXX ou para a mestranda Fernanda Costa dos Santos, pelo telefone (31) 

XXXX - XXXX, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou 

pelo telefone (31) 3559-1368.  

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a participação 

voluntária de seu filho no estudo acima, e estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, o (a) Senhor (a) 

concorda e autoriza a participação do seu filho, sem que para isso não tenha sido 

forçado (a) ou obrigado (o).  

  

- O Senhor autoriza a filmagem do seu filho durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

Ouro Preto, ____ de ______de 2016 
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APÊNDICE D - TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Fernanda Costa dos Santos, aluna do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. 

Fábio Augusto Rodrigues Silva, gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa 

“Sequência didática para o Ensino Fundamental: Trilhas para investigar a 

aprendizagem em ambientes naturais e urbanos”. 

A direção da escola aprovou essa proposta de pesquisa e o objetivo principal é 

analisar a aprendizagem a partir da aplicação de uma sequência de atividades na qual se 

destaca duas que ocorrerão fora da escola. Os demais encontros acontecerão durante as 

aulas de ciências com a presença do (a) professor (a) por um período de 

aproximadamente 2 meses nesse 1º semestre de 2016. Essas atividades irão ajudá-lo na 

compreensão de uma série de assuntos que envolvem a ciência, a tecnologia, a 

sociedade e o meio ambiente. Se você não se sentir à vontade durante as atividades, 

poderá recusar-se a participar e estará livre para deixar o estudo sem qualquer prejuízo. 

Informo ainda que a participação é voluntária e que não haverá nenhum auxílio (bolsa) 

financeiro por participação e também nenhum ônus (gasto) para você e ou seus 

responsáveis. Este trabalho será custeado pela pesquisadora. 

Para que esta pesquisa se desenvolva em segurança tomaremos alguns cuidados 

para evitar a revelação de dados pessoais (nome, idade, imagem etc.) como o bloqueio 

no acesso a computadores deixando acessível apenas a mim e o orientador. Em relação 

às atividades que ocorrerão fora da escola, contaremos com presença de monitores, kit 

de primeiros socorros, os contatos dos pais, crachás para identificação, listagem com 

nomes para controle, transporte dentro das normas de segurança no trânsito, bem como 

exigência do uso do uniforme escolar, além de solicitarmos atenção para todas as 

orientações que serão passadas durante o passeio. Assim, sairemos e retornaremos à 

escola com toda segurança.  

Todos os registros feitos no decorrer deste trabalho estarão sob a responsabilidade 

do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva e serão guardados no Instituto 
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de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo 

incinerados após este prazo.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno de 

campo e produção textual. E os resultados finais serão apresentados em uma defesa de 

mestrado e ou publicado em uma revista de artigo científico.   

Quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio 

Augusto Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) XXXX - XXXX ou para mim Fernanda 

Costa dos Santos, pelo telefone (31) XXXX - XXXX, ou ainda para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido tudo o que foi informado sobre a sua participação 

voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, responsabilidades, 

riscos e benefícios que esta participação implica, você concorda em participar com 

consentimento dos seus pais, sem que para isso tenha sido forçado (a) ou obrigado (a). 

Peço-lhe a gentileza de devolver esse termo assinado. 

- Aceita ser filmado (a) durante as atividades?  

                     Sim                                                 Não 

 

________________________________________________ 

Fernanda Costa dos Santos / MG 00.000.000 

Pesquisadora Principal – fernandac.biologia@gmail.com 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva 

Orientador da pesquisa – fabogusto@gmail.com 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________, de __________ anos de idade, após a 

leitura desse documento (TERMO DE ASSENTIMENTO), sinto-me esclarecido (a) em relação a 

proposta e concordo em participar voluntariamente desta pesquisa.   

Belo Horizonte, _______ de ________________________ de 2016. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 


