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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo principal observar e analisar como ocorrem os processos 

de translação nas aulas de Ciências/Biologia, quando são utilizados vídeos e fotos e a produção 

de vídeos sobre o saneamento básico e a extração de pedra sabão em Cachoeira do Brumado. 

Essa pesquisa é embasada nos referenciais teóricos-analíticos de Bruno Latour sobre a Teoria 

Ator-Rede (ANT).  Fundamentada no princípio da simetria generalizada, assumimos que não há 

distinção entre humanos e não-humanos, e nesta pesquisa damos ênfase aos vídeos e fotos, 

sendo estes elementos constantemente ligados a uma rede sociomaterial que descrevemos e 

analisamos. Trabalhamos a partir de uma sociologia que prioriza as associações e procuramos 

entender a aprendizagem como efeitos das redes entre os mais diferentes actantes, ou 

mediadores. Nessa pesquisa de mestrado em ensino de ciências desenvolvemos como produto 

educacional: uma oficina sobre a produção de vídeos com os alunos tendo-se como tema o 

saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado. A partir dessa intervenção 

realizamos uma análise do processo de ensino/ aprendizagem de alunos do nono ano do ensino 

fundamental. A partir disso, explicitamos nossos resultados em que enfatizamos os momentos 

de translações e as estratégias de interesses, utilizadas durante as mobilizações que ocorreram 

durante a oficina. Certificamos que a oficina com vídeos e fotos contribuiu para com o 

ensino/aprendizado dos alunos, a partir dos diversos fluxos, circulações e ações descritas ao 

longo dessa pesquisa. Salientamos ainda, que a partir dos resultados, refletimos como as 

controvérsias foram mobilizadas por meio dos vídeos sobre o saneamento básico e das fotos de 

extração de pedra sabão, na oficina pedagógica que enfatizou este “tema”. Acreditamos que a 

oficina de vídeo se constitui em um produto educacional a ser desenvolvido nas escolas, 

explorando dessa forma temas controversos e polêmicos, desenvolvendo nos alunos aspectos 

relevantes para uma educação cidadã mais responsável.  

  

   

Palavras chave: Saneamento Básico, Oficinas de Vídeo, CTSA, Educação em direitos 

humanos, Teoria Ator-Rede.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present research has the main objective of observe and analyze how the processes 

of translation occur in the classes of Sciences/Biology, when videos and photos are used 

and when the production of videos about basic sanitation and the extraction of 

soapstone in Cachoeira do Brumado were employed. This research is based on the 

theoretical-analytical references of Bruno Latour on the Actor-Network Theory (ANT). 

Based on the principle of generalized symmetry, we have assumed that there is no 

distinction between humans and nonhumans objects, and in this research, we have 

emphasized videos and photos, these elements being constantly linked to a 

sociomaterial network that we describe and analyze. We have worked from a sociology 

that prioritizes associations and tried to understand the learning as effects of networks 

among the most different actants, or mediators. In this master's research in science 

education we have developed as an educational product: a workshop about the video 

production with the students and taking the basic sanitation in the context of Cachoeira 

do Brumado as a theme. From this intervention, we carried out an analysis of the 

teaching/learning process of students from the ninth grade of elementary school. In our 

results we emphasize the moments of translations and the strategies of interests used 

during the mobilizations that occurred during the workshop. We have certified that the 

workshop with videos and photos contributed to the teaching/learning processes of the 

students, from the various flows, circulations and actions described throughout this 

research. We also point out that, from the results, we have reflected how the 

controversies were mobilized through videos about basic sanitation and photos of 

soapstone extraction in the pedagogical workshop that emphasized this "theme". We 

believe that the video workshop is an educational product to be developed in schools, 

thus exploring controversial themes and developing aspects relevant to a more 

responsible citizen education in students.  

   

Keywords: Basic Sanitation, Video Workshops, CTSA, Human Rights Education, 

Actor-Network Theory. 
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 APRESENTAÇÃO    

Acredito ser relevante pontuar que antes de me graduar, trabalhei por mais de 

vinte anos na área da saúde, tenho formação técnica em patologia clínica, e essa 

experiência profissional, foi um fator decisivo para optar pelo curso de graduação. 

Sempre me questionava: o que fazer com o conhecimento que adquiri trabalhando na 

área de saúde? Por isso, graduei-me em Ciências Biológicas (licenciatura), na 

Universidade de Uberaba e terminei o curso no final do ano 2015.   

No ano seguinte comecei a lecionar na Rede Pública Estadual de Minas Gerais, 

para uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Logo percebi que naquela escola, os 

adolescentes eram participativos e dinâmicos, e comecei a compartilhar com eles, 

experiências profissionais da minha vivência como técnica de análises clínicas, que 

coadunam com os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1997). Pude perceber que as aulas de ciências eram esperadas com ansiedade 

por parte dos alunos, e despertava neles certa curiosidade. Senti muita alegria em saber 

que, de alguma forma, minhas aulas conseguiam instigar os alunos sobre temas 

científicos, e diante dessa situação, comecei a cogitar a possibilidade de cursar uma pós-

graduação, precisava me capacitar um pouco mais. Pois diante dessa situação, percebi 

que os conhecimentos profissionais adquiridos como técnica em Análises Clínicas 

agregados ao curso de licenciatura na área de Ciências Biológicas, era um diferencial. 

Entretanto, eu ainda sentia falta de conhecer novas possibilidades e, propor novos 

caminhos de ensino para a educação básica, principalmente na comunidade onde eu 

residia naquele momento. Então, nas minhas aulas, eu pude perceber que, o que se 

ensina deve estar ligado ao interesse do aluno e, principalmente, contextualizado com 

sua realidade. Nesse sentido, o curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 

faria grande diferença na minha didática de ensino e consequentemente na minha vida 

profissional. 

Em meados de 2016, ocorreu um fato interessante, fui convidada a participar 

como colaboradora externa, do projeto "Saúde e Meio Ambiente: Uma Estratégia 

Pedagógica de Fortalecimento para o Ensino de Ciências nas Escolas de Ouro Preto, 

Mariana e Itabirito", desenvolvido por meio de um projeto fomentado pela Pró-Reitoria 

de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto (PROEX/UFOP). Por meio da 

participação nesse projeto, comecei a vislumbrar as possibilidades de melhorar a minha 

atuação e também amplificar minha qualificação na área da educação. 
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 Dessa forma, obtive informações sobre o Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC/UFOP), e foi com grande satisfação que ingressei nesse programa de 

Pós-Graduação sob a orientação do professor Fábio Augusto Rodrigues e Silva e da 

Professora Evelyn Jeniffer de Lima Toledo. Terminadas as disciplinas obrigatórias e 

eletivas, passamos pela construção do projeto com o tema Saneamento Básico no ensino 

de ciências. A escolha do tema: Saneamento Básico, veio de encontro a minha angústia 

por residir em uma comunidade com grande potencial turístico e, ao mesmo tempo tão 

carente de conhecimento desse tema e do quanto o Saneamento Básico poderia auxiliar 

a desenvolver o potencial turístico daquela comunidade. Por isso, esse tema: 

Saneamento Básico, sempre esteve presente em minhas aulas e foi esse o tema que 

escolhi para escrever meu anteprojeto como proposta para o Programa de Pós-

Graduação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Diante de tamanha 

expectativa, confesso que conhecer a metodologia a ser empregada até o texto da 

qualificação ampliou meus conhecimentos e expandiu meus horizontes.  

Os caminhos da escrita dessa defesa começaram por nova orientação teórico-

metodológica que regeria nossos estudos: a Teoria Ator-Rede (TAR). A TAR emergiu 

na década de 1980, como resultado de estudos realizados por Bruno Latour (p. ex., 

2000a) Michel Callon (p. ex., 1986a), John Law (p. ex., 1992 e 1999a) entre outros 

(COUTINHO et al., 2014). Diante da aflição por uma sociologia que estudasse a 

postura do social, e que tem sido utilizada para ampliar os conhecimentos sobre a 

abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente – CTSA (COUTINHO e 

SILVA, 2014; COUTINHO et al., 2014; FARIA e COUTINHO, 2015; SILVA et al., 

2016), esses autores trazem falas interessantes que coadunam com o nosso trabalho, 

visto que o tema: Saneamento Básico é um tanto complexo e controverso, que 

justamente por isso vem de encontro a proposta da TAR.  

Esse referencial era uma novidade para mim e representou um desafio interessante 

uma vez que ele me propiciou uma visão do mundo de forma integral e integrada, por 

meio da observação, análise e rastreamento de todos os humanos e não humanos 

envolvidos mediante a rede que se forma por intermédio das controvérsias. Essa 

peculiaridade da TAR me transporta ao tema desse trabalho, uma vez que o saneamento 

básico abarca aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e além disso está 

prevista na Lei Federal 11.445/2007 como um direito humano, um elemento que 

apareceu ao longo de meus estudos. 
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Durante um bom tempo de minha vida, morei em Cachoeira do Brumado, 

distrito de Mariana/MG, uma comunidade que é conhecida internacionalmente pela 

produção artesanal de panela de pedra sabão, com grande potencial turístico, mas com 

grande precariedade no que diz respeito ao saneamento básico. Segundo Oliveira 

(2018): o distrito de Cachoeira do Brumado apresenta em seu histórico um número 

considerável de casos de esquistossomose, doença parasitária de veiculação hídrica 

cujos principais sintomas são dor abdominal, diarreia, enjoo e febre. E ainda, no que diz 

respeito ao abastecimento de água, o Plano Municipal de Saneamento de Mariana (IBIO 

& CBH Piranga, 2014) indica que na área urbana do distrito 95% da população tem 

acesso à rede pública de abastecimento, entretanto na área rural este índice é menor do 

que 20%. Em ambos os setores a água é proveniente de nascentes e não é realizado 

nenhum tipo de tratamento antes da sua distribuição.   

Diante do exposto, consideramos esse fato como descaso do poder público, essa 

realidade foi o fator que me impeliu a optar por trabalhar na área da saúde. Por isso, 

acredito que ter trabalhado na área da saúde, inclusive na própria rede municipal 

marianense, me permitiu entender como algumas políticas públicas poderiam contribuir 

para a luta que se faz necessária para a implementação do saneamento básico em áreas 

urbanas e rurais.  

Pensar nessa hipótese como contribuição para o ensino de ciências é um prazer 

que me desafiou e me desafia, porque o tema saneamento básico, enquanto direito 

humano é complexo, polêmico e extremamente importante. O questionamento que me 

atormenta é: será que os moradores de Cachoeira do Brumado têm conhecimento do 

impacto que a falta de saneamento básico causa no desenvolvimento do potencial 

turístico dessa comunidade?  Como professora de ciências e biologia, tenho o propósito 

de contribuir para a formação crítica das pessoas, para que elas venham a ser sujeitos de 

direitos
1
. Porque, na maioria das vezes, estamos trabalhando com indivíduos, que 

muitas das vezes não têm conhecimento dos próprios direitos enquanto seres humanos. 

Ainda assim, devemos respeitar a diversidade sociocultural das pessoas envolvidas 

nesse processo. Por isso, pressuponho que na condição de professora de ciências, 

abordar o tema saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado apoiado na 

Educação em Direitos Humanos possa oportunizar a formação da criticidade dos 

sujeitos envolvidos nessa pesquisa-ação.  

                                                 

1
 Sujeito de direito, trata-se daquele a quem se pode atribuir direitos e obrigações por meio da lei. Todas 

as pessoas físicas ou jurídicas, são sujeitos de direito.  
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Segundo Baldissera (2001), a pesquisa-ação tem como proposta estabelecer uma 

relação entre o conhecimento e a ação, entre pesquisadores e pessoas envolvidas na 

situação investigada e destes com a realidade.  

Acredito ainda que a Teoria Ator-Rede seja uma ótima escolha para fundamentar 

esse estudo, uma vez que iremos tratar de temas que se inter-relacionam e ainda 

podemos dizer que são um tanto complexos e controversos, como: ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente e, ao se inter-relacionarem formam uma rede por meio das 

controvérsias.  
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1-INTRODUÇÃO    

Nesse capítulo nos dedicamos a introduzir nossa proposta de pesquisa, bem 

como suas justificativas e objetivos. Dispusemos a demonstrar que o tema saneamento 

básico é pertinente, complexo, polêmico, que abarca vários subtemas, e ainda se dispõe 

a controvérsias. Por isso, foi escolhido para nortear nosso produto educacional, uma 

sequência didática. 

A crise ambiental se fez presente por vários fatores que envolvem os processos 

de urbanização e industrialização, os hábitos inadequados de uso dos recursos naturais 

têm levado a sua escassez. Na atual conjuntura é importante ter uma educação 

diferenciada que promova o desenvolvimento de pessoas e que possibilite o aumento da 

consciência, da criticidade e responsabilidade participativa com relação as 

transformações e degradações do meio ambiente causadas pela humanidade (TOALDO, 

2011). Para uma pequena contribuição em tamanha empreitada é necessário que a 

escola incorpore no seu dia-a-dia diferentes metodologias de ensino contextualizadas 

que conduzam ao pensamento científico e ambiental da atualidade, uma vez que isso 

poderá fomentar interesse e aprendizado dos educandos.   

Por consequência, é importante que a escola abrace discussões em relação a 

novas metodologias educacionais que tenham condições de intervir em problemas 

socioambientais. Para tanto, é necessário que as metodologias escolares se encontrem 

para além dos conteúdos específicos da área propostos pela Base Nacional Curricular 

Comum e se aproximem daqueles conteúdos e práticas que buscam evidenciar a 

associação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, apregoados pelos Temas 

Transversais nos PCNs, algo que se faz presente na abordagem CTSA (COUTINHO, et 

al, 2014). 

O movimento CTSA emergiu na década de 70 a partir das discussões que 

demonstravam as intricadas relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade. Nesse 

contexto, as mudanças que ocorreram na sociedade eram questionadas a respeito das 

relações que ocorriam entre os setores que constituem a sigla, o que permitia 

questionamentos e enfrentamentos às autoridades ou ao caráter autoritário das decisões 

tecnocráticas (RICARDO, 2007). Com a incorporação das questões ambientais nessas 

discussões, foi colocado o termo ambiental a tríade CTS, se constituindo em CTSA. Ao 

longo das últimas décadas, esse movimento expandiu e gerou novas interpretações e 

práticas diferenciadas, um pluralismo de concepções, algumas frágeis e que geraram 

incertezas sobre o alcance dessa abordagem como elemento promotor de um ensino 

mais contextualizado (COUTINHO, et al, 2014). Compreender essas incertezas 
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oriundas da disseminação das propostas pode ser uma pista para compreensão das 

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Essas incertezas foram 

assim elencadas:   

como sendo: 1) ensinar a ciência do 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; 5) estabelecer 
visões universalistas de valores (sejam morais ou epistemológicos) 
(COUTINHO, et al, 2014, p. 2179). 

 

As críticas de Coutinho et al (2014) se sustentaram em obras do francês Bruno 

Latour, crítico que utiliza a sociologia do conhecimento para exibir o mister científico 

como um trabalho social. Em suas obras Latour propõe uma interdisciplinaridade nas 

pesquisas que envolvem relações com o social, demonstrando como é inviável separar a 

Ciência da Política e que esta política, na maior das vezes, decide em nome da 

sociedade, o que muitas das vezes contraria os interesses dos cidadãos (CARVALHO, 

2005). Por isso, Latour nos possibilita interpretar as relações CTSA, uma vez que 

pudemos perceber que essa mesma situação também é evidenciada da Educação CTSA. 

A partir da leitura dos textos de Bruno Latour, entendemos que para chegar aos 

fatos científicos, um cientista relaciona fatos históricos, formula novos fatos, cerca-se 

de liames políticos, transita por controvérsias, abraça novos aliados, busca sua 

relevância, ou seja, é formada uma rede sociotécnica de entendimentos visando a 

construção do conhecimento científico. Para Carvalho (2005), Latour não só enxerga os 

cientistas fazendo atividades de pesquisa dentro de seus laboratórios, mas como 

fazendo parte de uma rede de conhecimentos e negociações. Nos aproximando de nosso 

tema de interesse, entendemos que o saneamento básico também estabelece uma rede 

que deve promover: 

 

uma vida saudável, que é uma estratégia defendida pela Organização 
Mundial de Saúde, que tem como componente essencial o estabelecimento 
de políticas públicas com o intuito de favorecer o desenvolvimento de 
habilidades pessoais e coletivas para o melhoramento da qualidade de vida 
da população. As ações envolvendo medidas que estimulem a promoção da 
saúde pressupõe a necessidade de atividades educativas, como instrumentos 
importantes para a garantia de melhor condição de vida (SILVA, et al, 2015, 
p. 4).     

 

Por isso, estamos de acordo que é indispensável trabalhar questões pertinentes 

ao saneamento básico como problemas de Direitos Humanos e ainda abarca questões   

socioambientais (BRANQUINHO e SANTOS, 2007), uma vez que tratar desse tema, 
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inevitavelmente estaremos abordando temas pertinentes à política, saúde, qualidade de 

vida e consequentemente oportunizando o desenvolvimento da cidadania
2
.   

Diante do exposto, consideramos que o uso da produção de oficinas de vídeos 

sobre o tema saneamento básico nas aulas de uma turma do ensino fundamental de uma 

escola em Cachoeira do Brumado seja uma estratégia que possa vir a contribuir com o 

ensino de ciências. Afinal, essa intervenção poderá proporcionar aos indivíduos, um 

contato com o ecossistema local assegurando uma relação direta com situações reais e 

objetos naturais. Para tanto, uma atividade de produção de oficina de vídeos sobre 

saneamento básico deve ser norteada por informações a respeito do ambiente que se 

observa (SOUZA, et al, 2012). Entendemos ainda que essa oficina de produção de 

vídeos possa contribuir como proposta de ensino com uma metodologia diferenciada, 

que tenha a intenção de inovação diante das metodologias tradicionais, e ainda que 

propicie trabalhar os direitos humanos associados a um tema socioambiental.   

Pudemos constatar que na maioria das vezes, poucos são os docentes que 

procuram desenvolver abordagens distintas na área de ciências, articulando com 

direitos humanos e a perspectiva intercultural
3
, uma vez que muitas das vezes, a 

interculturalidade é compreendida como um novo multiculturalismo, isentando-a assim 

de qualquer sentido crítico, político, construtivo e transformador (WALSH, 2009). 

. Segundo Walsh (2009, p. 1): “podemos entender interculturalidade como a 

possibilidade de diálogo entre culturas.” Para a autora, a interculturalidade em si, só irá 

usufruir de impacto e serventia, quando for manifestada de forma crítica, como 

realização, projeto e processo que busca interferir na refundação das estruturas e 

organização da sociedade que racializa, rebaixa e des-humaniza, ou seja na matriz 

presente da colonialidade do poder. 

Para Walsh (2009), a interculturalidade abrange três perspectivas, a primeira 

aponta a interculturalidade e suas múltiplas possibilidades, vistas sob três pontos de 

vista diferentes. A segunda perspectiva toma como alicerce central a matriz da 

colonialidade e a terceira, que coaduna com o nosso trabalho, propõe um entendimento 

de interculturalidade crítica e seu desfecho com a decolonialidade. Por essa ótica Walsh 

(2009, p.7) “questiona profundamente a lógica irracional instrumental do capitalismo e 

aponta para a construção de sociedades diferentes, a outra ordem social”. 

                                                 

2
 Desempenho dos direitos e deveres civis, políticos e sociais definidos na constituição de um país. 
3
 Podemos entender o termo interculturalidade como a diversidade cultural que se manifesta na sociedade 

atual. Ou seja, o termo se refere à interacção entre culturas de maneira recíproca, oportunizando o 

convívio e integração numa relação baseada no respeito pela diversidade e também no enriquecimento 

mútuo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Diante do exposto, pressupomos que apenas poucos docentes da área de 

ciências, conseguem articular o tema direitos humanos e a perspectiva intercultural em 

suas aulas e ainda são injustamente acusados de trazer a política para o âmago da 

escola, (OLIVEIRA e QUEIROZ; 2013, p. 11) “como se a educação não fosse por si só 

um ato político”. Entendemos também que abordar temas controversos como o 

saneamento básico, que articulam com os direitos humanos é pretender interagir temas 

de tensão entre a igualdade e a diferença, e isso por si já é um ato político. Chaui e 

Santos (2013, p. 78) comentam que a tensão entre o reconhecimento da igualdade e o 

reconhecimento da diferença, não se trata de uma igualdade sócio-econômico-cultural, 

mas apenas de uma igualdade jurídico-política, a igualdade de todos diante da lei.  

O enfrentamento pela igualdade, enquanto luta pela diminuição das 

desigualdades socioeconômicas, irrompeu posteriormente com os direitos sociais e 

econômicos. Entretanto, tudo isso se dá dentro do paradigma da igualdade. Este 

paradigma só foi rebatido quando grupos sociais discriminados e excluídos se 

organizaram, não apenas para lutar contra a discriminação e a exclusão, mas para 

também devido os preceitos dominantes de igualdade e diferença e os discrepantes 

tipos de inclusão e exclusão que reconhecem. Por isso, concordamos com Chuai e 

Santos (2013, p. 79): “temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza e 

temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos trivializa.”    

Diante do exposto, é evidente que em qualquer que seja o âmbito, as 

transformações acontecem primeiro na lei, posterior e muito lentamente vão 

convencendo as instituições e condicionando as mentalidades e as subjetividades. Esta 

é uma construção acidentada, com muitos percalços e que provavelmente vai demorar 

muitos anos, entretanto, tudo aponta para uma construção irreversível (CHAUÍ e 

SANTOS, 2013).   

Então fica evidenciado que o deslocamento essencial e particular no campo das 

ciências já revelaram que toda pesquisa circunda consequências sociais, políticas e 

culturais. Contestar essas consequências ou proteger uma aparência politicamente 

neutra no ensino de ciências acaba por atar professores e estudantes na continuidade de 

práticas discriminatórias e de injustiças sociais (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2013).   

Sendo assim, pressupomos que os professores de ciências trariam mais 

contribuições aos seus estudantes se planejassem suas práticas a partir do ponto de vista 

da Educação em Direitos Humanos – EDH, que articula a formação de valores sociais 

em Direitos Humanos com a construção de uma concepção de mundo percebendo as 
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desarmonias de poder cultural e econômico presentes em nossa sociedade (OLIVEIRA 

e QUEIROZ, 2013).   

Considerando o exposto, pretendemos integrar o saneamento básico ao ensino 

de ciências articulado com a EDH, com a intenção de debater a relação entre educação 

em ciências e a afirmação dos direitos humanos numa perspectiva intercultural crítica, 

para lidar com a tensão entre a igualdade e a diferença na defesa e no reconhecimento 

de direitos de grupos específicos. Oliveira e Queiroz (2013, p. 16) questionam: “é 

possível criar práticas que levem a uma visão crítica dos Direitos Humanos capaz de 

favorecer processos de democratização, de articular a afirmação dos direitos 

fundamentais de cada pessoa e grupo sócio-cultural, com o reconhecimento dos direitos 

à diferença?” Acreditamos que é possível articular EDH e o saneamento básico na 

comunidade de Cachoeira do Brumado, na tentativa de minorar desigualdades em nossa 

sociedade por meio de uma ação reflexiva tanto no que diz respeito a EDH como em 

saneamento básico.   

Diante disso, pretendemos observar e analisar o que os alunos do ensino 

fundamental II irão aprender quando se envolvem na produção de vídeos sobre 

saneamento básico. Nosso questionamento aqui é: será possível identificar, 

compreender e analisar a interação entre os actantes e mediadores, respeitando os 

diferentes níveis de sujeitos envolvidos no processo, da rede que se formará a partir da 

produção de vídeos sobre o tema saneamento básico, articulando com a EDH?   

Nesse sentido, pretendemos promover um estudo contextualizado para os alunos 

do 9º ano do ensino fundamental de uma escola estadual que está localizada numa 

região onde a economia está envolta no artesanato de pedra sabão - Esteatito.   
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2- CONHECENDO UM POUCO SOBRE A PEDRA SABÃO E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA O SANEAMENTO BÁSICO 

  Esse capítulo apresenta elementos sobre a exploração da rocha esteatito 

(FIGURAS 1 e 2), conhecida como pedra sabão, bem como sua utilidade como matéria 

prima para confecção de artesanato e produção de panelas. Apresenta também as 

implicações que a extração dessa matéria prima traz para o meio ambiente e, 

consequentemente para o saneamento básico. Procuramos aqui contextualizar a 

realidade de Cachoeira do Brumado, embasados na EDH. 

 

                           Figura 1:  Extração do esteatito no distrito de Cachoeira do Brumado.  
                           FONTE: arquivo pessoal da autora.  
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                           Figura 2: Extração do esteatito no distrito de Cachoeira do Brumado. 
                           FONTE: arquivo pessoal da autora.  
  

Pressupõe-se que há 2.000.000 anos o homem pré-histórico fazia uso de pedaços 

de pedra e de madeira retirados do meio ambiente para serem usados como 

instrumentos para sobreviver e conseguir seu alimento. Provavelmente, o primeiro 

material usado como recipiente culinário foi a pedra esculpida na forma de utensílio. O 

esteatito, rocha
4
 que pela pequena dureza pode ser empregada na produção de artefatos, 

possivelmente foi uma das primeiras matérias primas usada para confecção de 

recipientes com finalidade para a culinária. Este material, além de estar disponível no 

habitat humano, é resistente ao fogo e oferece melhores particularidades sensoriais dos 

alimentos, tais como maciez, aroma e sabor (QUINTÃES, 2006).  

O esteatito é também conhecido como pedra talco ou pedra
5
 sabão, é nome de 

uma rocha, metamórfica
6
 de origem básica/ultrabásica, compacta, e é composta 

principalmente por talco, que também é chamado de esteatito ou esteatita, porém 

contém outros minerais, tais como a dolomita
7
, magnesita, basalto, andesito, clorita, 

tremolita, opacos e quartzo. É uma rocha que oferece pouca dureza por causa da grande 

quantidade de talco presente na sua constituição, o que facilita o manuseio no processo 

artesanal de esculturas e utensílios. Podemos dizer que a pedra sabão é um fragmento 

                                                 

4
 Rochas são materiais sólidos compostos por minerais naturalmente formados e se classificam em 

ígneas, sedimentares ou metamórficas.  
5
 Pedra são pedaços soltos de rocha.  

6
 As rochas metamórficas são formadas a partir de outras rochas (principalmente da rocha sedimentar), 

que são submetidas a pressões intensas ou elevadas temperaturas. Esse processo ocorre naturalmente.  
7
 Dolomita é um mineral composto por carbonato de cálcio e magnésio extraído de rochas.  
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de rocha esteatito, encontrada em diversas cores, como cinza e verde por exemplo, e ao 

tato parece ser oleosa ou saponácea, por isso o nome pedra sabão (SANTOS, 2010; 

QUINTÃES, 2006).   

O esteatito é uma rocha abundantemente encontrada no Quadrilátero Ferrífero 

brasileiro, em Minas Gerais. As primeiras localidades a serem encontradas esse tipo de 

rocha foram: Santa Rita de Ouro Preto, Viriato, Acaiaca, Congonhas do Campo, 

Cachoeira do Brumado e Ouro Branco (QUINTÃES, 2006). Acredita-se que nossos 

antecessores indígenas, que ocupavam a região Sudeste do Brasil, foram os primeiros 

indivíduos no continente sul-americano a fazer uso da pedra sabão esculpida como 

utensílio para a cocção de alimentos (QUINTÃES, 2006).  

O esteatito é utilizado em grande escala como artesanato, devido à baixa dureza 

que a rocha apresenta, seu uso é generalizado pelo mundo fora. Os Inuit (ou inuítes, 

membros da nação indígena esquimó que habitam as regiões árticas do Canadá, do 

Alasca e da Groenlândia) confeccionavam esculturas de pedra sabão. Essa matéria 

prima também é encontrada nas obras artísticas da época barroca, nas igrejas de Ouro 

Preto, Mariana e Congonhas (MG/Brasil), nas obras do conhecido artista Antônio 

Francisco de Lisboa, o “Aleijadinho” (QUINTÃES, 2006).  

Na região de Mariana e Ouro Preto é uma tradição a serventia do esteatito, 

como matéria prima para fabricação de peças decorativas e utilitárias desde os tempos 

do Brasil Colônia. Em Cachoeira do Brumado, distrito que se localiza a 22 km da 

cidade de Mariana, a pedra sabão é extraída e explorada com a finalidade de produzir 

panelas uma vez que, essa matéria prima suporta altas temperaturas sem perder suas 

características fisioquímicas, entre elas a baixa condutividade térmica e elétrica 

(SANTOS, 2010). Quintães (2006, p. 298) assevera que: “a sabedoria popular indica 

que sua utilização auxilia no tratamento e prevenção de anemia ferropriva”. Entretanto, 

Quintães apregoa que do ponto de vista toxicológico foi confirmado em condições 

laboratoriais agressivas que o esteatito não libera metais pesados como chumbo (Pb), 

cádmio (Cd) e mercúrio (Hg) em teores que representem toxidade ao homem, ainda 

assim, mais estudos se fazem necessários (QUINTÃES, 2006, p. 304). 

Apesar da industrialização que se verifica na grande maioria dos setores da 

economia mundial e também nacional, o processo de produção da panela de pedra 

sabão ainda é considerado como sendo quase que exclusivamente artesanal, pela 

própria natureza da matéria-prima, gerando grande quantia de poeira mineral, as quais 

quando inaladas ou em contato com a epiderme podem causar problemas respiratórios e 

dermatológicos respectivamente. Outro agravante é o descarte em mananciais e nas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inuit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_amer%C3%ADndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alasca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alasca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gronel%C3%A2ndia
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proximidades de rios, ocasionando perda da fauna e flora, caracterizando um 

verdadeiro crime ambiental. O esteatito ainda pode conter asbestos (amianto) em sua 

composição – fibra altamente cancerígena. Estudos empreendidos na região 

demonstram a possível presença de asbestos na poeira mineral e foram detectados que 

os níveis de particulado originados pela produção artesanal, estão acima do 

recomendado pelas normas da Fundacentro
8
 (SANTOS, 2010).  

Esse talco possui grande utilidade na indústria moderna por sua constituição 

química, estrutura cristalina, textura e por essas propriedades tecnológicas, podem 

oportunizar aplicações na elaboração de cosméticos, tintas e cobertura de papel, no uso 

da indústria cerâmica, ou ainda na fabricação de borracha, inseticidas, fertilizantes, 

entre outros (SANTOS, 2010).  

O Brasil é um dos principais produtores mundiais de talco, comprovando 

condições de autossuficiência sob a ótica quantitativa. Entretanto, sob a perspectiva 

qualitativa, o que se percebe é que o talco brasileiro sofre somente operações básicas de 

beneficiamento, tais como britagem e moagem, sendo que a maior parte da produção se 

destina ao uso cerâmico (SANTOS, 2010).  

Atualmente, estamos vivenciando um período de crescimento econômico na 

Região dos Inconfidentes resultado da exploração mineral praticada sem nenhuma 

sustentabilidade e de forma desregrada. Situação que nos levou a um quadro de grande 

degradação do meio ambiente e o empobrecimento de algumas populações. Por isso 

entendemos essa situação como desprezo do poder público para com os grupos menos 

favorecidos e sujeitos aos riscos, e que na maioria das vezes também não usufruem de 

serviços considerados como básicos (REIS e RODRIGUES e SILVA, 2018).  

Diante desse paradoxo, pressupomos que o tema Saneamento Básico seja 

relevante para o ensino de ciências para as escolas da região. O conceito de 

Saneamento Básico foi cunhado pela Lei Federal 11.445/2007 como direito humano. 

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, direitos humanos são direitos 

inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, 

etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição
9
. A Lei Federal 11.445/2007 

conceitua o saneamento básico da seguinte forma: 

Saneamento básico é todo o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas e rurais. (BRASIL, 
2007).     

                                                 

8
 Fundacentro é a única entidade governamental do Brasil que realiza pesquisa científica e tecnológica 

perinente à segurança e saúde dos trabalhadores.  
9
 Disponível em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos > acesso em 19 de março de 2018.  

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos
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Para a ONU, o saneamento básico é o controle de todos os fatores do meio 

físico, mental e social, estabelecendo dessa forma, um vínculo com o Art. 2º da Lei 

Federal 11.445/2007, incisos I, II e III, respectivamente:  

universalização do acesso; integralidade, compreendida como o conjunto de 
todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 
saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de 
suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos  
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção 

do meio ambiente (BRASIL, 2007)
10.

    

  

Esse tema abarca também o esgotamento sanitário, que compreende a coleta, o 

transporte, o tratamento e disposição final adequados de todo esgoto sanitário. Então 

podemos dizer que esgotamento é o nome que se dá ao tratamento de esgoto e a trilha 

que ele percorre, desde a saída das residências, comércios e indústrias até o lançamento 

no meio ambiente
11

. 

Podemos proferir então, que o saneamento básico envolve questões políticas, 

econômicas e até culturais. Segundo Ribeiro e Rooke (2010, p. 02): “a maioria dos 

problemas sanitários que afeta a população mundial estão intrinsecamente relacionados 

com o meio ambiente. Entre as causas das doenças destacam-se as condições 

inadequadas de saneamento”. No Brasil, particularmente em áreas vulneráveis, 

encontramos um quadro epidemiológico grave, resultado da falta de saneamento básico 

ou ineficiência desse sistema. A imagem do saneamento básico poderia ser diferente se 

houvesse investimento econômico por parte do governo nesse campo.  

Segundo o Instituto Trata Brasil, o investimento de recursos financeiros em 

saneamento básico por parte do governo traria melhorias para a educação, uma vez que 

moradores em áreas desprovidas de saneamento básico, os alunos apresentam uma 

perda no rendimento escolar. O custo desse atraso escolar por falta de saneamento 

básico alcançou o valor de R$ 16,6 bilhões em 2015. Outras áreas, como imobiliária e 

turismo, também seriam valorizadas, e ainda teríamos uma redução de custo no setor da 

saúde em função da diminuição de doenças. Diante dessa situação aumentaria a geração 

de empregos
12

. 

                                                 

10
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm >acessado 

em 19 de março de 2018.  
11

 Disponível em: www.brasil.gov.br/meio-ambiente > acesso em 20 de abril de 2018.  
12

 Disponível em:  http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/08/10/5-beneficios-que-o-saneamento-basico/ 

> acesso em 17 de junho de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/08/10/5-beneficios-que-o-saneamento-basico/
http://www.tratabrasil.org.br/blog/2017/08/10/5-beneficios-que-o-saneamento-basico/
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À face do exposto, problemas socioambientais se acentuam na proporção que 

temos um desenvolvimento econômico que não alcança com equidade todas as camadas 

da sociedade, e ainda oportuniza grupos menos favorecidos diante do privilégio que 

apenas alguns grupos desfrutam, usufruindo das dádivas de um tratamento democrático 

por parte do Estado (REIS e RODRIGUES e SILVA, 2018). 

A partir das considerações supracitadas a respeito do saneamento básico e seus 

aspectos sociopolítico, socioeconômico, sociocultural e socio-histórico e a exploração 

da pedra sabão em Cachoeira do Brumado, começamos a matutar: em que momento e 

em qual local foi identificado a contrapartida das empresas que exploram a pedra 

sabão? Em que nível se encontra consciência ecológica do poder público municipal?  

No dia 23 de junho de 2015, ocorreu uma Audiência Pública da Câmara 

Municipal de Mariana no subdistrito de Cachoeira do Brumado, denominado Barro 

Branco, cujo tema de debate foi a exploração de pedra sabão de maneira inadequada, 

pontuando os impactos que essa exploração vem causando ao meio ambiente e a 

comunidade de uma forma geral. Nessa audiência estiveram presentes: representante da 

empresa Viamar – exploradora de pedra sabão no distrito de Cachoeira do Brumado e 

subdistritos, e autoridades políticas que representam a cidade de Mariana, tais como: 

prefeito, representantes da Secretaria do Meio Ambiente, vereadores, associações de 

artesãos e moradores das comunidades envolvidas na exploração de pedra sabão. A 

comunidade se posicionou de forma consciente e inconformada, na seguinte fala de 

uma moradora: “A nascente da nossa água fica debaixo da pedreira, eu trouxe a 

amostra da água para mostrar pra eles, é muito suja, tem óleo, tem pó de pedra, tem 

tudo nela e a gente bebe”.  Pressuponho que seja importante a colocação de outro 

morador, que fez a seguinte fala: “A gente queria saber aonde vão esses impostos que 

eles pagam, porque nada é feito no subdistrito de Barro Branco e a gente só fica no 

prejuízo”.  

O prefeito afirmou que a água é um bem inestimável e que as empresas não 

estão conservando o recurso hídrico. O prefeito ainda questionou as licenças ambientais 

que as empresas adquiriram, e pronunciou: “o que foi apresentado aqui é algo 

inadmissível, empresas que estão extraindo a pedra e não estão tendo o cuidado com o 

bem mais valioso que é a nossa água. Eu não sei como essas empresas conseguiram a 

licença ambiental já que estão extraindo em cima de uma nascente que atende a várias 

famílias. Eu quero que a secretaria de Meio Ambiente tome as atitudes necessárias, 
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rígidas, com todo respeito à empresa, para que as pessoas tenham a tranquilidade de 

que o poder público está do lado do coletivo, do povo”, afirma o prefeito. 

O posicionamento da empresa Viamar por meio do seu representante, nessa 

audiência pública, foi a seguinte: “Participamos dessa audiência para poder ouvir a 

comunidade, os problemas, praticamente nenhum é relacionado à nossa empresa, mas, 

de qualquer forma, saímos satisfeitos daqui. Hoje temos um canal de diálogo muito 

proveitoso que buscará aproximar cada vez mais a comunidade das empresas de modo 

a promover o bem-estar de todos e o desenvolvimento da comunidade”
13

.  

Para dar autenticidade a fala da moradora que citamos no parágrafo anterior, 

segue a coleta de amostra de água realizada pelos alunos do Curso de Engenharia 

Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com a autora desse 

estudo sobre o tema saneamento básico e seus respectivos alunos. A amostra de água 

foi coletada em três pontos diferentes do rio Brumado: a) comunidade de Cachoeira do 

Brumado; b) subdistrito de Mamonas; c) subdistrito de Cafundão de Baixo, em 

diferentes estações ao longo do ano, nas seguintes datas: 30 de julho de 2016, 29 de 

outubro de 2016 e 20 de março de 2017, conforme a figura 3. 

 

Figura 3: Coleta de amostra de água do dia 29/10/2016. Fonte: Arquivo pessoal da autor 

 

 O resultado do estudo das amostras de água coletadas no distrito de Cachoeira 

do Brumado designado como ponto 1, subdistrito de Mamonas designado como ponto 2 

e subdistrito de Cafundão de Baixo designado como ponto 3, pelo Departamento de 

                                                 

13
 Disponível em: http://www.camarademariana.mg.gov.br/noticia/530/exploracao-de-pedra-sabao-e-

temade-debate-em-audiencia-publica?print=1 > acessado em 19 de maio 2018.  

http://www.camarademariana.mg.gov.br/noticia/530/exploracao-de-pedra-sabao-e-tema-de-debate-em-audiencia-publica?print=1
http://www.camarademariana.mg.gov.br/noticia/530/exploracao-de-pedra-sabao-e-tema-de-debate-em-audiencia-publica?print=1
http://www.camarademariana.mg.gov.br/noticia/530/exploracao-de-pedra-sabao-e-tema-de-debate-em-audiencia-publica?print=1
http://www.camarademariana.mg.gov.br/noticia/530/exploracao-de-pedra-sabao-e-tema-de-debate-em-audiencia-publica?print=1
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Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, seguem abaixo nas 

figuras 4, 5 e 6 respectivamente:  

 

Figura 4: Resultado da análise de água coletada no distrito de Cachoeira do Brumado, realizada pelo Departamento de Engenharia 

Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Fonte: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10647 
 

Segundo Oliveira, 2018, a apresentação da concentração elevada de coliformes 

termotolerantes assinala um alto nível de contaminação fecal na Cachoeira do 

Brumado, provavelmente resultante, dos diversos pontos de lançamento de efluentes 

domésticos situados ao longo da bacia (VON SPERLING, 2005). Se na estação do 

inverno, este valor foi um pouco abaixo do que é recomendado pelo CONAMA-

Conselho Nacional de Meio Ambiente, no enquadramento da Classe II
14

: água indicada 

para abastecimento doméstico após tratamento convencional, ao abrigo das 

comunidades aquáticas, para a recreação de contato primário, para a irrigação de 

hortaliças e frutíferas e ainda para a criação natural e/ou intensiva de espécies 

                                                 

14
 Resolução N.º 20 de 18 de junho de 1986. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/conama/ 

 PONTO 01 

 Coleta 

01 
Coleta 

02 
Coleta 

03 
CONAMA  
357/2005 

COPAM  
01/2008 

CONAMA  
274/2000 

Oxigênio dissolvido: OD (mg/L) 9.44 8.87 8.53 > 5  > 5  >5 

Temperatura da água (°C) 17.3 21 21.5    

Cloreto total (mg/L) 5.92 5.586 6.17 250  250  250 

E. coli (NMP/100 mL de amostra)   8.50E+02 6.30E+05 1.02E+04 1000  1000  2000  

pH 6.77 6.97 8.89 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

DBO (mg/L) 1 1 1 5  5  5 

Nitrato total (mg/L) 1.8 2.3 0.7 10 10  10 

Fósforo total (mg/L) 0.02 0.01 0.046 0,1  0,1 0,1 

Turbidez (NTU) 3.46 3.25 19.9 100  100  100 

Sólidos totais (mg/L) 200 160 70    

% (saturação de O2) 104.3 106.1 103.1    

Resistividade (Ωm) - 42.88 32.51    

Condutividade (mS/cm) 145,9 23.36 30.01    

Oxirredução: ORP (mV) 81 52 14    

Pressão atmosférica (hPa) 957 952 951    

Sólidos totais dissolvidos: TDS 

(mg/L) 
90.4 14.59 17.20 500 500 500 
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destinadas à alimentação humana. Com a chegada das chuvas, a concentração de E. coli 

identificada na água foi tão alta que propiciou a classificação desta cachoeira como 

imprópria para banho, sem a necessidade de monitoramento contínuo do local. 

 

 PONTO 02 

 Coleta 01 Coleta 02 
Coleta 03 

CONAMA  
357/2005 

COPAM  
01/2008 

CONAMA  
274/2000 

Oxigênio dissolvido: OD (mg/L) 9.4 8.46 8.16 > 5  > 5  >5 

Temperatura da água (°C) 17.1 21 21.8    

Cloreto total (mg/L) 4.2 4.6 4.39 250 250  250 

E. coli (NMP/100 mL de amostra)   6,30E+02 2,90E+05 7,76E+03 1000  1000  2000  

pH 7.82 7.06 7.74 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

DBO (mg/L) 1 1 1 >5 >5 >5 

Nitrato total (mg/L) 1.9 2.2 0.6 10  10  10 

Fósforo total (mg/L) 0.02 0.001 0.034 0.1  0.1 0,1 

Turbidez (NTU) 2.96 1.88 24.5 100  100  100 

Sólidos totais (mg/L) 80 40 120    

% (saturação de O2) 103,5 101,3 996    

Resistividade (Ωm) 45,21 25.8 64,53    

Condutividade (mS/cm) 22,09 37,6 16,51    

Oxirredução: ORP (mV) 91 51 16    

Pressão atmosférica (hPa) 955 951 948    

Sólidos totais dissolvidos: TDS 

(mg/L) 
13,75 23,92 20,9 500  500 500 

Figura 5: Resultado da análise de água coletada no subdistrito de Mamonas, realizada pelo Departamento de Engenharia Ambiental 

da Universidade Federal de Ouro Preto. Fonte: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10647 

 

De acordo com Oliveira (2018), os índices de cloreto, nitrato e fósforo se 

permaneceram muito abaixo do limite permitido pelo CONAMA e, o pH se 

permaneceu estável e próximo da neutralidade. O aumento considerável da turbidez e 

da concentração de sólidos totais na Coleta 03 pode ser esclarecido diante do índice 

pluviométrico elevado no dia anterior e durante a madrugada do dia da coleta.   

O ponto 03 também está localizado no Ribeirão do Brumado, dentro do 

aglomerado rural de Cafundão de Baixo, subdistrito de Cachoeira do Brumadao. Além 

de várias residências em seu entorno, este ponto recebe as águas provenientes dos 

subdistritos de Mundinho e Sítio Coqueiro. 
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 PONTO 03 

 Coleta 

01 
Coleta 

02 
Coleta 

03 
CONAMA  
357/2005 

COPAM  
01/2008 

CONAMA  
274/2000 

Oxigênio dissolvido: OD (mg/L) 8,24 6,31 6,83 > 5  > 5  >5 

Temperatura da água (°C) 18 21,7 22,7    

Cloreto total (mg/L) 4,32 5,1 4,19 250  250  250 

E. coli (NMP/100 mL de 

amostra)   
7,50E+02 3,90E+05 4,04E+03 1000  1000  2000 

pH 7,48 6,33 7,04 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

DBO (mg/L) 1 1 1 5  5 5 

Nitrato total (mg/L) 1,7 2,1 0,6 10 10 10 

Fósforo total (mg/L) 0,02 0,021 0,07 0,1  0,1 0,1 

Turbidez (NTU) 3,97 4,01 15,6 100  100  100 

Sólidos totais (mg/L) 20 20 20    

% (saturação de O2) 92,6 76,6 84.7    

Resistividade (Ωm) 33,38 25,85 48,89    

Condutividade (mS/cm) 29,94 38,77 20,13    

Oxirredução: ORP (mV) 66 63 24    

Pressão atmosférica (hPa) 954 950 947    

Sólidos totais dissolvidos: TDS 

(mg/L) 
18,69 24,66 18,95 500  500  500 

Figura 6: Resultado da análise de água coletada no subdistrito de Cafundão de Baixo, realizada pelo Departamento de Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Fonte: http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10647 

 

 

Para melhor intepretação das tabelas 1, 2 e 3, referentes as análises das amostras 

de água coletadas em Cachoeira do Brumado, é importante ressaltar que o CONAMA e 

a COPAM não estabelecem valores para todos os parâmetros analisados pela 

Departamento de Engenharia Ambiental /UFOP.    

Segundo Oliveira (2018), a concentração de oxigênio dissolvido neste ponto, 

apesar de estar acima do limite mínimo permitido, está mais baixa do que nos pontos 1 

e 2. A porcentagem de saturação de O2 também é bem mais baixa do que nos 1 e 2. 

Também é importante ressaltar que as concentrações de E. coli nas coletas 02 e 03 

continuam muito acima do que é permitido pela CONAMA 274/2000.   

Vale ressaltar que o estudo acima citado, realizado pelo Departamento de 

Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, apresenta como tema 

central: a viabilidade da construção de fossas sépticas no meio rural. O projeto para a 

http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/10647
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implementação de tecnologias de baixo custo para construção de fossas sépticas, foi 

apresentado à comunidade de Cachoeira do Brumado e também ao governo municipal 

da cidade de Mariana, visando a intenção de uma participação ativa por parte do 

governo municipal, no que diz respeito ao recurso financeiro, para custear pelo menos 

o projeto piloto dessas tecnologias de baixo custo. Esse trabalho apresentou três 

modelos de fossas sépticas como projeto piloto e, cada uma custava em torno de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tal apresentação aconteceu no segundo semestre do 

ano de 2017 e, contou com vários representantes do governo marianense, bem como 

participação de membros da Associação de Moradores comunidade de Cachoeira do 

Brumado e demais moradores interessados na qualidade de vida dos moradores do 

distrito, conforme a figura 7.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7: Reunião realizada na comunidade de Cachoeira do Brumado para apresentação do Projeto de construção 

de     fossas sépticas, estudo realizaado pelo Departamento de Engenharia de Meio Ambiente da Universidade 

Federal de Ouro Preto. Fonte: Arquivo pessoal da autora.   

Portanto, dois anos após a Audiência Pública realizada no subdistrito de Barro 

Branco. Entretanto até o momento nenhuma atitude pontual foi tomada por parte das 

autoridades competentes. Até a queda d’água, que é um cartão postal das Minas Gerais, 

em janeiro do ano de 2017, foi interditada devido sua contaminação, inviabilizando a 

água da cachoeira para banho. 
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Figura 8: Cachoeira do Brumado, após ser interditada para banhistas. Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

 Podemos dizer que estamos chegando em meados do ano de 2019, o prefeito 

foi reeleito, a câmara de vereadores é composta por mais de 50 por centos de 

vereadores também reeleitos, sendo dois deles naturais de Cachoeira do Brumado e 

residentes no referido distrito. Ou seja, os governantes do município de Mariana 

continuam praticamente os mesmos e nenhuma providência foi tomada até então. 

Ressaltamos que a economia da comunidade é voltada para o artesanato, 

principalmente por meio da produção da panela de pedra. Meu questionamento 

continua o mesmo: por que tanto descaso por parte do poder público com o Meio 

Ambiente? E o comprometimento com o desenvolvimento sustentável? Como fazer 

cumprir os Direitos Humanos assegurados em lei?   

Diante do exposto, podemos fazer o seguinte questionamento: a grande maioria 

dos moradores de Cachoeira do Brumado, são de baixa renda, será esse o motivo pelo 

qual o governo municipal não investe na qualidade de vida daqueles cidadãos? E ainda 

voltamos a questionar sobre os Direitos Humanos: não se fazem valer para 

comunidades rurais?  

Concordamos com Reis e Silva (2018), que para gerir a vulnerabilidade requer 

tempo, recurso e atenção política para corrigir as desigualdades e assimetrias geradas e 

contínuas, no caso da região dos Inconfidentes, por mais de três séculos e ainda 

presentes.   

Por isso anuímos a Coutinho et al (2014), quando enunciam que o ensino deve 

encontrar-se para além dos conteúdos específicos da ciência e ainda valorizar as 
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relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Podemos dizer então que não se deve 

dissociar a ciência e sociedade em uma proposta descontextualizada de ensino de 

ciências, pois os temas científicos e tecnológicos estão extremamente relacionados a 

questões sociais, culturais, econômicas, entre outras. Essa perspectiva nos permite 

observar e analisar interpelações entre os elementos Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA), tendo como base a EDH. 

  

3- ABORDAGEM CTSA e EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

Nesse capítulo procuramos aproximar e interagir a educação Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente - CTSA e a Educação em Direitos Humanos EDH, 

uma vez que a educação CTSA apresenta correntes de pensamentos que coadunam com 

a Educação em Direitos Humanos. Um exemplo desse olhar é a perspectiva da vertente 

ecojustiça da Educação CTSA, por meio da qual a EDH, propõe a formação de 

cidadãos de direito.  

 No século passado a expansão da conscientização em relação ao progresso da 

ciência, da tecnologia e da economia, fez com que setores da sociedade manifestassem 

inquietação e relativa insatisfação, uma vez que os interesses na expansão do 

conhecimento e tecnologia nem sempre resultaram em bem-estar social (SANTOS, 

2017). 

 Ribeiro et al (2015), que analisaram a literatura sobre a história do movimento 

CTS e seu papel no subcampo Brasileiro de Pesquisa em Ensino de Ciências, afirmam 

que o processo histórico do movimento CTS, teve como marco o início da Segunda 

Guerra Mundial. A partir de então, irrompeu uma série de eventos sucessivos, que 

conspiraram para que resultasse na elaboração dos ideais do movimento CTS. Desta 

forma, a sigla CTS emerge de um grande empenho coletivo de elaboração e de 

unificação de agentes predispostos a se interessarem por problemas semelhantes. 

Diversos trabalhos apontam uma quantidade considerável de nominações diferentes 

para abordagens um tanto próximas e, presumivelmente, em concorrência para se 

consolidar como a nominação oficial do campo. Segundo Ribeiro et al (2015, p. 4), a 

sigla CTS: 

surge como instrumento simbólico desse trabalho coletivo de construção de 

uma identidade cultural, num esforço para aglutinar tanto recursos 

humanos/institucionais quanto conceituais/simbólicos capazes de tornar 

viável a construção de um grupo mobilizado. Isso permitiu aos agentes se 

reconhecerem mutuamente e a criarem mecanismos que oficializassem esse 

reconhecimento (RIBEIRO, et al, 2015, p.4).  
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Um indicativo de que ainda há concorrência no sentido do nome do campo e a 

sua respectiva sigla, pode ser identificado pelos trabalhos da área que empregam a sigla 

CTSA, acrescentando-se a palavra “Ambiente” à nomenclatura original CTS 

(RIBEIRO et al., 2015). Para Auler e Santos (2011, p. 179): “a incorporação da letra 

“A” de ambiente para a expressão CTS, tornando-se CTSA, responde ao anseio de dar 

uma maior ênfase às consequências ambientais dos desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos.” Ainda segundo Auler e Santos (2011, p. 375): 

Além disso, mais recentemente, tem-se observado uma evolução no sentido 

do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade- Ambiente (CTSA), considerado 

por alguns autores como um desdobramento do enfoque CTS com ênfase 

localizada, principalmente no aspecto ambiental, em função da visibilidade 

que essas questões ganharam nas últimas décadas, impulsionadas pela 

“situação de emergência planetária.” 

 

Nas últimas décadas, apesar de existir um consenso entre pesquisadores que se 

comprometem com essa área de estudo, as interpretações sobre o que seria o ensino de 

ciências pela trajetória CTS ou CTSA resulta em transformações, por isso caracteriza 

esse enfoque como um campo em permanente construção e reconstrução (AULER e 

SANTOS, 2011). 

Diante do exposto, o movimento CTS permanece sob tensões, um dos efeitos 

dessas tensões foi o surgimento da educação Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS 

com o propósito de discutir as questões científicas e tecnológicas no âmbito 

educacional. O movimento CTS sugere algumas mudanças curriculares, tais como: a 

abordagem de temas expressivos para a sociedade, interdisciplinaridade e 

democratização e de processos que envolvam tomada de decisão em relação a temas 

sociocientíficos e sociotecnológicos (AULER, 2007, SANTOS, 2017). De acordo com 

Ribeiro et al (2015), os trabalhos curriculares em CTS despontaram como efeito de uma 

necessidade de formar o cidadão em ciência, tecnologia e ainda prepara-lo para o 

trabalho. Segundo Krasilchik (2000, p.87): “esse aprendizado inclui a formação ética, a 

autonomia intelectual e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos.”  

Ela ainda afirma que: 

 A formação básica do cidadão na escola fundamental exige o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente material e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. O ensino médio tem a função de consolidação dos 

conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para continuar 

aprendendo (KRASILCHIK, 2000, P.87). 
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Isto porque formar o cidadão em ciência e tecnologia, trata-se de ir além dos 

propósitos centrados nas temáticas e nos processos da ciência marcados por 

epistemologias internacionalistas. Desta forma, a educação em ciência passa também a 

ser a educação sobre ciências, sendo que a educação científica apenas tem sentido na 

trama de uma educação para a cidadania. Diante do exposto, o processo pedagógico 

extrapola a sala de aula e o meio circundante, a comunidade passa a complementar o 

contexto educacional. 

 Nesse cenário, o movimento CTS propiciou observar a ciência, a tecnologia e a 

sociedade sob novo prisma. Pudemos perceber que a concepção de ciência e tecnologia 

aptas a resolver todos os problemas sociais e ambientais era ingênua e contraditória. A 

partir de então, ficou definido como um dos objetivos do movimento CTS seria 

estabelecer uma educação que promova tomadas de decisões menos tecnicistas e mais 

democráticas, permitindo o pronunciamento da sociedade, considerando aspectos 

ambientais, inserindo conceitos se sustentabilidade, questões éticas e morais (SANTOS, 

2017). 

  Inicialmente podemos diferenciar duas correntes de pensamento sociológico no 

movimento CTS: a tradicional, que advoga que por meio dos saberes da ciência e da 

tecnologia a humanidade seria conduzida a um futuro promissor e, outra corrente na 

qual a ciência e a tecnologia não disporiam de um fim em si mesmas, pois partiriam de 

uma análise da sociedade em seus segmentos históricos, sociais, políticos e econômicos 

(RICARDO, 2007).  

  Por causa dessas correntes do pensamento sociológico, ocorrem inquietações e 

surgem trabalhos e pesquisas no setor educacional que se enquadram na sigla CTSA – 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Nesse sentido, a Educação CTSA abarca 

elementos da educação informal, ou seja, aquela que não diz respeito apenas a uma 

relação didática em um espaço e um tempo estabelecidos pela escola. Podemos citar 

como exemplo, o papel da mídia na deliberação de ordem política que abrange os mais 

variados temas e influencia na opinião pública. Segundo Marandino (2017, p. 812): 

educação informal: verdadeiro processo realizado ao longo da vida em que 

cada indivíduo adquire atitudes, valores, procedimentos e conhecimentos da 

experiência cotidiana e das influências educativas de seu meio – da família, 

no trabalho, no lazer e nas diversas mídias de massa (MARANDINO, 2017, 

p. 812). 

 

Paralela a essa situação ainda temos um paradoxo: numa situação conjunta, as 

disciplinas científicas não possuem uma boa aceitação entre os alunos, entretanto a 
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ciência usufrui de grande prestígio na sociedade, por isso, podemos concluir que a 

escola não é a única referência de conhecimento científico, embora seja uma importante 

fomentadora de cultura científica (RICARDO, 2007). 

  Como é relevante para o nosso trabalho apresentar o processo de ensino 

aprendizagem guiados pelo movimento CTSA, seremos amparados pelo trabalho de 

Pedretti e Nazir (2011), que aponta seis pontos de vista relativos a esse movimento 

seguidas de respectivos pareceres, os quais vamos expor a seguir.  

A aplicação/planejamento é o primeiro ponto de vista apontado por Pedretti e 

Nazir (2011) que apresentam três tipos de projetos tecnológicos que conduzem os 

discentes a problematizações, incorporando a criação de novas tecnologias ou alterando 

as que já existem. Esses projetos possibilitam a aprendizagem de estudos disciplinares e 

capacidades técnicas. Pedretti e Nazir (2011, p. 611), comentam que “definir um 

problema dentro de um contexto social, pode levar os alunos a apreciar como a 

tecnologia pode impactar a sociedade e nos ambientes.” Para esses autores, é 

importante que os alunos reflitam sobre a notoriedade da tecnologia nas sociedades 

modernas, para que não se tornem unicamente dependentes de soluções tecnológicas 

para todos os problemas.    

Entretanto essa corrente é censurada por gerar uma interpretação de que o 

progresso da tecnologia tem um fim inflexível, e que existe um tratamento tecnológico 

certo para os problemas que cercam a sociedade, e propiciam o pensamento que as 

produções da Ciência se encontram livres de valores próprios (SANTOS, 2017). Dessa 

maneira não incorporam as implicações políticas e econômicas que impulsionam o 

desenho tecnológico ou os impactos controversos da tecnologia, da sociedade e do 

ambiente. Pedretti e Nazir (2011) explicitam que a tecnologia vai além de uma prática 

rotineira, enfadonha e subalterna dos produtos seminais da ciência pura. A tecnologia 

está longe de ser ingênua porque é um campo amplo que envolve valores, normas 

comunitárias e fatores socioculturais e ainda existe uma singularidade do conhecimento 

tecnológico e a associação peculiar da atividade tecnológica, com o campo da educação 

moral.      

O segundo ponto de vista, é o histórico, centrado na expansão do entendimento 

dos educandos sobre a inserção histórica e sociocultural das ideias científicas e do 

trabalho científico dos cientistas. Nessa perspectiva as estratégias são desenhadas para 

suscitar as emoções e a criatividade dos alunos, num esforço de motivar um apreço 

inerente ao desenvolvimento científico. Uma das principais críticas dessa vertente é que 

a ciência das escolas compartilha as ciências desumanizadas e descontextualizadas e se 
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dá ao fato de converter a ciência como história impecável e triunfal, evidenciando os 

heróis que as criam, sem levar em conta os contratempos importantes. 

  O raciocínio lógico é o terceiro ponto de vista. O foco dessa perspectiva é 

aperfeiçoar a compreensão do aluno e ou tomada de decisões sobre as questões sociais. 

Além de estimular a compreensão, os alunos devem ser estimulados a tomar decisões 

sobre os problemas. O objetivo da educação científica aqui é uma ênfase na cidadania e 

responsabilidade cívica por meio de transações de ideias e como tal as abordagens 

dominantes são cognitivas e reflexivas. Essa vertente é criticada por que fatores não 

lógicos como sentimentos, valores, espiritualidade, normas culturais e políticas, por 

exemplo, são tão importantes quanto a lógica na consideração racional das pessoas a 

respeito de questões importantes e por isso devem ser abordadas na educação básica. 

De acordo com Coutinho et al (2014), essa vertente aponta que qualquer problema 

sociocientífico seria capaz de ser debatido por intermédio da análise lógica da ciência, 

instigando o educando a pensar como os cientistas em campo. É refutada por apresentar 

uma concepção limitada que nivela o raciocínio lógico com a racionalidade, ou seja a 

uma negligência com os valores morais, políticos, culturais, sentimentais que são tão 

relevantes quanto aos de ordem lógica. 

O quarto ponto de vista é designado centrado em valores, essa vertente tem 

como foco a melhoria da compreensão do aluno a respeito de temas sociocientíficos, 

por meio de uma apreciação evidente da ética e do raciocínio moral. O ponto 

preponderante da educação científica aqui é a promoção da cidadania e a 

responsabilidade cívica por meio da troca de ideias. Essa corrente adota uma 

abordagem cognitiva de desenvolvimento moral para a educação de valores, 

pressupondo que os valores são escolhas pessoais.        Dessa forma, os alunos são 

encorajados considerar criticamente diversas posições de valor sobre determinado 

assunto e, finalmente desenvolver uma posição de valor pessoal. Essa vertente é 

criticada por presumir que o ensino apoiado na moral, é atormentado pela falta de 

valores universais, ou seja, essa vertente sempre apresentará críticos que não coadunam 

com os pressupostos filosóficos subjacentes àqueles do padrão que advoga 

(COUTINHO, et al.; 2014). 

É intitulado sociocultural o quinto ponto de vista, destaca claramente a 

necessidade de ensinar ciências e tecnologia como instituições sociais – entidades 

internamente organizadas, externamente ligadas e encaixadas na sociedade em geral, 

onde a ciência e a tecnologia não são atividades autônomas, mas entrelaçadas com a 

política, economia e a cultura. A essência do movimento CTSA nessa corrente aparenta 
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ter estabelecido duas correntes muito próximas, entretanto, distintas: a primeira voltada 

para as questões socioculturais da ciência e da educação cientifica e a outra assume 

aspectos sociopolíticos da ciência da educação científica. 

Essa corrente enfatiza que a ciência é só mais uma forma de saber e da ciência 

interpreta que o estudante da ciência e da tecnologia relaciona-se colateralmente com 

outras formas do conhecimento. Desta maneira, se constrói uma valorização da ciência 

como relevante conquista cultural e intelectual inserida em sociedades complexas e 

diferenciadas. Então a ciência é tida como recurso significativo e que todas as pessoas 

podem desfrutar e contribuir com uma forma de conhecimento, por isso é considerada 

holística. 

A corrente sociocultural é criticada por aqueles que entendem que os estudos 

científicos e os conhecimentos, detêm uma ideologia que vai contra a ética, quer dizer, 

sem inquietar com questões sociais e por isso não poderiam se estabelecer em um 

programa coerente de Ensino de Ciências. 

  O último ponto de vista, segundo Pedretti e Nazir (2011), é o socioecojustiça, a 

essência dessa corrente é que a educação científica deve produzir ativistas: pessoas que 

lutarão pelo que é certo, bom e justo, ou seja deve formar o cidadão para apropriar de 

direitos que garantem o bem estar social e ambiental. Nesse sentido, a intenção do 

Ensino de Ciências é possibilitar o avanço de uma compreensão crítica dos problemas 

que inquietam a humanidade, e ainda buscar possíveis soluções para liquidá-los. Desta 

forma a corrente ecojustiça aparenta crer que o alvo da instrução da ciência deve ser a 

promoção de um determinado tipo de cidadania e de responsabilidade cívica para a 

transformação, agência e transformação são as características primordiais.  

 Nessa corrente existem duas vertentes: a primeira é embasada na premissa que a 

aprendizagem é mais eficiente quando o material de aprendizagem é derivado do 

contexto imediato do aprendiz. A segunda abordagem dessa corrente envolve 

atividades que os alunos utilizam princípios democráticos para afrontar problemas 

sociais e ambientais mais gerais que são oriundos da ciência e da tecnologia. 

 Na corrente ecojustiça as atividades são dirigidas para capacitar os alunos a 

fazer escolhas democráticas. A força dessa corrente é seu potencial para incentivar os 

alunos a aprender a ciência, demonstrando a importância do assunto para o bem-estar 

da sociedade mais ampla.   Entretanto, esse ponto de vista é repelido pelas autoras por 

apresentar intervenção, favorecendo uma filosofia política embasada na visão 

democrática expressiva e em valores políticos neoliberais ocidentais. Por isso, 

acreditamos que a EDH preenche essa lacuna deixada pela educação CTSA, uma vez 
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que a EDH têm como proposta a formação de sujeitos de direitos, empoderando as 

classes sociais menos privilegiadas, com a proposta de que os sujeitos venham a atingir 

a igualdade de direitos.     

 Tendo em vista as críticas apontadas nas seis correntes do movimento CTSA, 

acreditamos que a Educação em Direitos Humanos nos indica alguns caminhos 

possíveis para sanar os limites da educação CTSA. Segundo Oliveira e Queiroz (2015, 

p. 55): “é importante perceber que o campo dos Direitos Humanos não é fundado 

apenas por consensos, mas constitui-se em um território de disputa que envolve 

crenças, valores, interesses pessoais, coletivos, políticos, etc.” Por isso, abordaremos 

três possibilidades dentro da EDH, com a intenção de sanar os limites da educação 

CTSA quando abordamos o tema saneamento básico. De acordo com Oliveira e 

Queiroz (2015): empoderamento de sujeitos e grupos sociais, a formação de sujeitos de 

Direito e educar para nunca mais. 

 Segundo Oliveira e Queiroz (2015, p. 55): “A atividade de empoderar sujeitos e 

grupos sociais passa pela verificação das desarmonias de poder que ocorre na 

sociedade.” A história nos mostra, que nem todas as pessoas possuem saneamento 

básico. A diferença entre os que possuem e não possuem está diretamente relacionada à 

questões de classe social e muito provavelmente, a localização geográfica também. 

Uma vez que as pessoas que não possuem uma classe social privilegiada estarão 

ocupando espaços mais desvalorizados da cidade e, como consequência, não terão 

acesso aos bens públicos. Podemos perceber essa situação na comunidade de Cachoeira 

do Brumado, uma vez que os artesãos e a comunidade em geral, não podem contar com 

as políticas públicas pertinentes ao saneamento básico. Portanto, trazer a atuação dessas 

pessoas como cidadãs oportuniza o seu empoderamento, ou seja, favorece a valorização 

e reconhecimento de seu grupo social.  

 Para Oliveira e Queiroz (2015, p. 56): Formar um sujeito de Direito provoca a 

averiguação dos direitos não como bondades do Estado, mas como algo conquistado 

por meio de intensas participações sociais. Por isso, a formação de sujeitos de direitos 

afirma a procura pelo saber/conhecer os direitos – interagindo direitos civis, políticos, 

sociais, econômicos e culturais. Procura o desenvolvimento da autoestima positiva, 

enfim, constata-se como sujeito histórico e pensante capaz de favorecer transformações 

no mundo. Por isso, esse trabalho visa promover uma oportunidade para que os 

moradores de Cachoeira do Brumado compreendam que o saneamento básico é um 

direito e ainda, que os participantes dessa pesquisa se sintam reivindicadores desse 

direito. Por meio da oficina de vídeos pretendemos estabelecer uma estratégia afetiva e 
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argumentativa para publicitação dessa problemática: o saneamento básico no contexto 

de Cachoeira do Brumado. 

 De acordo com Oliveira e Queiroz (2015, p. 57): “A premissa de Educar para 

nunca mais busca, além da promoção da história, o resgate e a reconstrução da 

memória.” Procura no decorrer dos processos educativos, um momento para romper 

com a cultura do silêncio, uma oportunidade para o olhar histórico pela ótica dos 

subalternizados. Dessa forma, procura-se lembrar dos ultrajes para que eles não 

aconteçam mais. Nessa perspectiva vamos ressaltar que o saneamento básico é 

discutido desde a Idade Antiga e, o Brasil surge nesse contexto em 1561, quando foi 

escavado o primeiro poço para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, pelo fundador 

Estácio de Sá. No período colonial, o saneamento básico foi implementado de forma 

individual, restringindo-se à drenagens de terrenos e instalação de chafarizes
15

. Pouco 

tem se investido na saúde pública, é sabido que várias doenças como: cólera, amebíase, 

hepatite A, esquistossomose entre outras, estão ligadas a falta de saneamento básico 

principalmente em regiões menos privilegiadas em relação ao fator socioeconômico. O 

direito a saúde é negado a essas populações carentes, diante da ausência do Estado 

enquanto políticas públicas e, garantindo esse direito apenas as classes mais 

favorecidas.   

Diante desse cenário, pressupomos que existem limitações para a Educação 

CTSA, e propomos em nosso trabalho, o diálogo entre Educação CTSA e a Educação 

em Direitos Humanos – EDH.  Buscamos apresentar uma perspectiva intercultural que 

se configura para além dos muros da escola. Pretendemos percorrer caminhos que 

possibilitem tornar mais fortes as práticas pedagógicas, aspirando por metodologias 

capazes de inserir a questão dos Direitos Humanos nos espaços formais de educação 

por que são trilhas ainda pouco exploradas (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2013).   

Para Oliveira e Queiroz (2015, p. 30): “é possível pensar a cultura como um 

conjunto de mecanismos, planos, regras, instruções que permeiam os modos de 

comportamento”. Pressupomos que apoiados em uma cultura de Direitos Humanos 

iremos desfrutar de um mundo que conquiste mais voz para aqueles que são oprimidos 

historicamente e evitar que violações já ocorridas, voltem a acontecer. Por isso 

presumimos que a EDH seja um acordo com a edificação de uma sociedade mais 

democrática, cidadã e humana, na qual o pensar seria o centro de uma educação ligada 

ao enfrentamento da banalidade do mal (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2015). 

                                                 

15
 Disponível em:  http://www.eosconsultores.com.br/historia-saneamento-basico-e-tratamento-de-agua-e-

esgoto/> acessado em 01 de dezembro de 2018. 

http://www.eosconsultores.com.br/historia-saneamento-basico-e-tratamento-de-agua-e-esgoto/
http://www.eosconsultores.com.br/historia-saneamento-basico-e-tratamento-de-agua-e-esgoto/
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Essa Educação em Direitos Humanos é compreendida como um movimento que 

associa três dimensões: a) conhecimentos e habilidades: compreender os direitos 

humanos e os mecanismos existentes para a sua proteção, bem como estimular o 

exercício de habilidades na vida comum; b) valores, atitudes e comportamentos: 

despertar valores e reforçar atitudes e comportamentos que respeitem os direitos 

humanos; c) ações: desencadear atividades para a promoção, defesa e reparação das 

violações aos direitos humanos (OLIVEIRA e QUEROZ, 2017). 

A Organização das Nações Unidas – ONU proclamou em assembleia geral a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro do ano 1948
16

 (2005, 

p. 4):  

Como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 
o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre 
em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento, e sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos 
dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua 
jurisdição.  

  Segundo Santos e Chauí (2018, p. 60): a Declaração Universais dos Direitos do 

Homem das Nações Unidas, é a primeira grande declaração universal do século 

passado, depois dela surgiram várias outras, entretanto, só se conhece dois sujeitos de 

direto: o indivíduo e o Estado. Por isso, os povos só são reconhecidos conforme vão se 

tornando Estado.  

Diante do exposto, para que se estabeleça a EDH, são enfrentadas algumas 

provocações uma vez que os debates sobre a preocupação sobre os direitos individuais 

e coletivos salientam que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, discerne como 

sujeitos os indivíduos e o Estado, e dessa forma os direitos coletivos não se encontram 

na proposta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Diante do exposto alguns 

grupos não foram relatados e a eles foram negados os Direitos. Por isso a luta de grupos 

sociais tais como: os de mulheres, homossexuais, indígenas, povos afrodescendentes, 

provocaram um progresso no reconhecimento dos direitos coletivos em relação à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2015). 

Por isso pressupomos ser possível articular a identificação de diferentes grupos 

sociais e culturais, oportunizando a ampliação de espaços para que seus préstimos, 

culturas e tradições sejam valorizados, reconhecidos e respeitados, instigados. 

                                                 

16
 Disponível em:  http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf > acessado em 20 de junho de 2018.  

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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Entretanto, o diálogo intercultural no ensino de ciências parece ser realmente um 

grande desafio (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2013). A opção de trilhar o caminho pela 

EDH indica três medidas que foram apontadas como consenso entre educadores em 

Direitos Humanos na América Latina, durante o seminário de 1999, promovido pelo 

Instituto Interamericano de Direitos Humanos. São elas: o empoderamento de sujeitos e 

grupos que historicamente foram postos à margem, a formação de sujeitos de direitos, e 

o Educar para nunca mais (OLIVEIRA e QUEIROZ, 2015).  

Diante do exposto, presumimos que falar de EDH para professores configura 

provocação diante de um cenário de aparentes impraticabilidades. Oliveira e Queiroz 

(2013, p. 10): “Não faz parte do meu conteúdo”; “Isso é responsabilidade da família”; 

“Devemos deixar isso para os professores de filosofia e sociologia”, são falas comuns 

para escapulir do tema. Entretanto, a EDH propõe um olhar crítico, que faculta 

processos de democratização, associa e proclama os direitos básicos de cada pessoa e 

grupo sócio-cultural, constatando os direitos à diferença (OLIVEIRA e QUEIROZ, 

2013). Por isso, concordamos com Oliveira e Queiroz (2017, p. 2):  

que inferir e planejar aulas que abarquem discussões sobre sexualidade e 
LGBTQAI-fobia; gênero e machismo; racismo e questões étnico-raciais; a 
relação entre as ciências tradicionais e modernas, afirmam que a Educação 
em Direitos Humanos (EDH) se fortaleceu como política de Estado a partir 
da constituição de 1988.  

 Logo após o início da elaboração dos Programas Nacionais de Direitos 

Humanos - PNDH e do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH, 

nos quais:  

O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 

como universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, todas 

as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da construção de 

uma sociedade baseada na promoção da igualdade de oportunidades e da 

eqüidade, no respeito à diversidade e na consolidação de uma cultura 

democrática e cidadã (BRASIL, 2007, p. 11). 

O Conselho Nacional de Educação aprovou em 2012, as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos e, em seu artigo 4º acentuou que a EDH está 

embasada em valores, ações culturais que salientem os direitos humanos em todos os 

ambientes sociais e também a promoção de consciência cidadã preparada para se 

manifestar nos níveis cognitivo, social, cultural e político. Em 2015, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos profissionais do 

Magistério da Educação Básica confirmaram o acordo dos professores da Educação 

Básica e Superior com a Educação em Direitos Humanos, declarando-a como uma 

imprescindibilidade planejada na formação dos profissionais do magistério e na ação 



 

44 

 

educativa em conformidade com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos” (OLIVEIRA e QUEROZ, 2017). 

Entretanto, ainda há um grande percurso a ser trilhado no que diz respeito às 

pesquisas didáticas para que essas propostas se efetivem na sala de aula em condições 

normais de prática educacional e não esporadicamente (RICARDO, 2007). 

Pressupomos que a EDH procura desenvolver uma metodologia diferenciada que 

abarca questões socioculturais e, nesse sentido está intrinsicamente ligado ao tema: 

saneamento básico no ensino de ciências. Por isso, desenvolvemos uma oficina de 

produção de vídeo, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, com a pretensão de 

contribuir para a aproximação da educação com a socioecojustiça e promover uma 

educação mais abrangente. Uma vez que entendemos o saneamento básico, como 

direito de todo cidadão
17

, pretendemos desenvolver a oficina de produção de vídeos 

sobre o tema saneamento básico, por meio de entrevistas com pessoas e ou instituições 

da comunidade de Cachoeira do Brumado, visando oportunizar os alunos a apropriarem 

do entendimento sobre o tema central: saneamento básico e cidadania, consonante com 

a EDH.     

                                                 

17
Entende-se por cidadão, indivíduo que exerce os direitos e deveres civis, políticos e sociais 

estabelecidos na Constituição de seu país.   
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4- TEORIA ATOR-REDE E O ENSINO DE CIÊNCIAS  

Nesse capítulo apresentamos a Teoria Ator Rede - TAR, como nosso aporte 

teórico metodológico. Utilizaremos a TAR para analisar o processo de intervenção 

educativa que engendramos, porque essa teoria tem como proposta contribuir para o 

estudo da natureza das ciências, da produção do conhecimento científico, do currículo e 

da materialidade por meio de fenômenos complexos como os relacionados ao ensino e 

a aprendizagem em ciências (SANTOS et al, 2015). Um dos precursores da TAR é 

Bruno Latour que faz parte de uma equipe de pesquisadores de Paris no campo da 

Sociologia das Ciências. Na França em companhia do diretor do CSI, Michel Callon, 

Latour nos apresenta a origem de uma nova disciplina transversal, estabelecida na 

inserção da sociologia e das ciências exatas, adotando como objetivo de estudo os 

processos que se manifestam da inovação científica e técnica: a denominada 

Antropologia das Ciências (FREIRE, 2006).  

Na década de 80, Latour e Callon desenvolveram um novo método de análise 

sobre a ciência e a tecnologia baseado na reflexão crítica da sociologia da ciência 

convencional e de suas buscas empíricas nos campos científicos e técnicos. As 

principais fontes de intervenção de Latour e Callon são: a Filosofia das Ciências que foi 

elaborada por Michel Serres, de quem emprestaram o conceito de tradução, e o 

Programa Forte em Sociologia do Conhecimento, implementado pelo filósofo-

sociólogo David Bloor, do qual expandiram o princípio metodológico da simetria 

(FREIRE, 2006). 

Este ponto de partida foi estendido por Latour e Callon aos estudos sobre a 

sociedade, apresentando o princípio de simetria generalizada segundo o qual tanto a 

natureza quanto a sociedade precisariam ser explicadas baseado num quadro comum e 

geral de interpretação. Propondo uma antropologia simétrica, Latour (1994) defende 

que, além do erro e da verdade, também a natureza e a sociedade precisam ser tratadas 

sob a mesma ótica e nunca separadamente, já que também não haveria entre elas 

diferença em espécie. Para os autores, não há separação entre o mundo das coisas em si 

de um lado e o mundo dos homens entre si de outro, uma vez que a natureza e 

sociedade são ambas um resultado de redes heterogêneas (FREIRE, 2006). 

Nesse sentido, Latour (2012) questiona: “o que é o social” e define a ciência do 

social como uma busca por associações. Sob esse ângulo, o adjetivo social não designa 

uma coisa entre outras coisas, mas sim, um tipo de conexão entre coisas que são em si 

sociais (SANTOS, 2017).  
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Latour também questiona o que se convencionou chamar modernidade e o ser 

moderno, e ainda procura entender o vínculo de domínio dos humanos sobre as coisas e 

objetos. Em sua obra Jamais fomos modernos (1994) Latour apresenta análises sobre a 

modernidade e logo no início dessa obra, o autor fala sobre a proliferação de híbridos, 

considerada uma característica do mundo moderno que consiste em uma mistura de 

vários assuntos, que são chamados de entidades que se interagem formando uma rede 

complexa. Para explicar a formação dessa rede, Latour fez estudos de alguns jornais na 

época, podemos citar: o “buraco da camada de ozônio” e o “vírus da AIDS”. Nesses 

artigos ele verifica uma heterogeneidade de atores edificando acordos e negociações e 

que tomariam decisões a partir de seus interesses (SANTOS, 2017).  O autor argumenta 

ainda a tradicional divisão de incumbência sob o comando da natureza que cabia aos 

cientistas e o comando da sociedade aos políticos, que tem se convertido para 

incapacidade de dar conta de fenômenos contemporâneos, como embriões congelados e 

organismos geneticamente modificados por exemplo. Isso porque a investida moderna 

de purificação da soberania natural e humana malogrou devido à consequência mais 

indesejada: a proliferação de híbridos. Essa propagação de objetos que já não podemos 

conceituar nem como totalmente naturais, nem totalmente sociais nos induz a 

questionamentos sobre essa radical separação entre natureza e cultura produzida pelo 

mundo moderno (FREIRE, 2006). 

Ao passo que a equipe jornalística procura fragmentar os artigos em assuntos 

isolados, tais como: Política, Economia, Ciência, o antropólogo francês antevê e 

percebe o quanto ocorre de proliferação dos artigos híbridos que cuidam da ciência, do 

direito, da política, economia, religião em uma mesma nota (SANTOS, 2017). Por isso 

Latour destaca (1994, p. 07):  

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) 

 

Desta forma, a TAR tem como objetivo manter sob o mesmo nível de análise 

elementos humanos e não humanos, em seu livro Reagregando o social: uma 

introdução à teoria do ator-rede, Latour (2012, p. 37) afirma: “não devemos limitar o 

tipo de seres existentes no mundo social”.  Fugindo da concepção tradicional da 

sociologia que propõe a separação da realidade em uma visão entre natural e social 

(MELO, 2011; SANTOS, 2017).   
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Latour (2012, p. 100), assevera: “para a TAR, social é o nome de um tipo de 

associação momentânea caracterizada pelo modo como se aglutina assumindo novas 

formas” essas formas são definidas pelos objetos e pela própria condição de seus laços 

com os humanos e não humanos. 

Desta forma, a TAR manifestou-se como resultado da explicação dos estudos da 

ciência e da tecnologia realizados principalmente por Bruno Latour, Michel Callon e 

John Law, que acordavam em abarcar o Princípio da Simetria elaborado pela 

Antropologia das Ciências (FREIRE, 2006; LAW, 2009; ALCADIPANI e TURETA, 

2009; MELO, 2011). 

Conhecida também como “sociologia da translação”, essa teoria declara que o 

conhecimento é um produto social, ou seja é o corolário de uma associação entre 

humanos, acessórios naturais e tecnológicos criados por intermédio de uma rede 

heterogênea de fatos, objetos e pessoas, buscando compreender as coisas como 

resultado de uma interação em rede (COUTINHO et al, 2014; SANTOS, 2017). Essa 

definição na TAR insinua deslocamento, movimento de relevância oportunizando 

novas propostas deste, ao mesmo tempo em que conduz as pessoas para direções 

divergentes (OLIVEIRA, 2017). 

O conceito de tradução ou translação é um dos pontos chave do dispositivo 

teórico de Latour tamanha é a importância deste conceito que a Teoria Ator-Rede, é 

também conhecida como sociologia da tradução. Traduzir (ou transladar) quer dizer: 

deslocar objetivos, interesses, dispositivos, seres humanos. Pressupõe desvio de rota, 

criação de um elo que antes não existia e que de alguma forma modifica os elementos 

imbricados. As cadeias de tradução dizem respeito ao trabalho pelo qual os atores 

modificam, deslocam e transladam os seus diversos e contraditórios interesses 

formando uma rede (FREIRE, 2006).  

Segundo Latour (2012 p.192 -193)  

rede é uma expressão para avaliar quanta energia, movimento e 
especificidade nossos próprios relatos conseguem incluir. Rede é uma 
conexão que se estabelece ponto por ponto, fisicamente rastreável e portanto, 
pronta para ser rastreada empiricamente.   

Santos et al (2015) argumentam que a TAR apontou um novo comportamento 

para tratar os não humanos concomitantemente com os seres humanos, ambos 

denominados como actantes, e a cogitar as implicações interativas dos componentes de 

uma rede. Podemos definir como rede, a associação que se forma entre um ator e outros 

actantes por meio do processo de translação (OLIVEIRA, 2017).  

Essa diversidade de rede que participa do social ajuda a delineá-lo, e até certo 

ponto ajuda a superar a resistência em ler esse texto, sendo, portanto, necessária para 
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determinar o convívio social entre autor e leitor. Nessa ótica, o social é uma rede 

heterogênea, constituída de humanos e não humanos, de maneira que ambos devem ser 

igualmente considerados (FREIRE, 2006). 

Na concepção de rede acontece uma série de ações em que cada participante 

pode ser tratado como um mediador completo, e as mediações se destacam e apontam 

para um processo de contínua redefinição da rede.  

Para Nobre e Pedro (2010, p. 48): 

Tais mediações geram redefinições da realidade, tecendo novas geografias e 
novos controles. Novas coerções exercem pressão sobre velhas coerções e as 
deslocam, descentram. A produção em rede aponta para o transbordamento 
de tais campos que delineia novos ordenamentos na justa proporção de seus 
movimentos. A produção de um coletivo vai se dando por intermédio desses 
fluxos que se reapropriam da existência na construção do novo.  

  

Aqui o mediador é compreendido como seres/agenciamentos que não são nem 

puros humanos e nem tão pouco puros não-humanos, que são chamados por Latour de 

actantes. Latour (2012, p. 65) define que na TAR:  

os mediadores transformam, traduzem, discorrem, distorcem e modificam o 
significado ou os elementos que supostamente veiculam, e o intermediário é 
responsável por transportar significados ou força, entretanto sem transforma-
los. O intermediário define o que entra e o que sai da rede.    

 

 Nesse ínterim configura-se de extrema importância para os atores não humanos 

nos estudos citados como sociológicos, já que admitem que estes atuam e por 

conseguinte são primordiais para entender o movimento do coletivo
18

 (SANTOS et al, 

2015). Segundo a TAR, a rede que se forma por materiais heterogêneos que se 

conectam e possui vários acessos, dispõe de permanente movimento e novos elementos 

podem se associar de modo incomum e repentino modificando-a ou sendo modificado 

por ela (MELO, 2011). 

Esse movimento ocasionado pela rede é uma comunicação entre os materiais e 

as transformações dos actantes na rede é o que denominamos de translações, que indica 

locomoção, inclinação, mediação, criação de um laço que não havia e que até certo 

ponto, transforma os dois actantes originais. A rede é usada para narrar o que ocorre 

quando humanos e não humanos se ligam e se agregam alterando, movendo, 

transmitindo seus diversos e contrastantes interesses. As redes são junturas interativas 

de figurantes, grupos ou ações que circundam os diversos mediadores, que estão 

conectados por meio de processos de translação, e que se inclinam a tornarem 

constantes e duráveis (SANTOS et al, 2015). 

                                                 

18
 Podemos entender coletivo como uma associação entre humanos e não humanos.  
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No que diz respeito ao estudo da rede, Santos et al (2015) enfatizam que esta 

deve provocar um rastro físico para que possa ser trilhada, traçada e apontada 

experimentalmente por um pesquisador. Faria (2015) comenta que, para analisar 

questões sociocientíficas, é necessário buscar informações com diversos utensílios no 

maior número de fontes possíveis, captar acoplamento, ler gráficos e tabelas, usar a 

percepção, descobrir mensagens e finalmente se colocar no campo da controvérsia.  

Segundo Latour (2012, p. 194) “uma rede não é feita de fios de nylon, palavras 

ou substâncias duráveis, ela é o traço deixado por um agente em movimento”. Latour 

conceitua que a clareza de uma rede se manifesta nas controvérsias, sendo estas 

encaradas como ótimos momentos para a ciência sociocultural, porque seguir as 

controvérsias é o mesmo que alcançar a mistura entre conhecimento e sociedade. O 

termo controvérsia tange a uma disputa em que se argumentam razões prós ou contra, 

na qual se podem comprovar movimentos cujo desdobramento será a conquista de um 

objetivo comum (SANTOS et al, 2015; NOBRE e PEDRO, 2010). As controvérsias 

permitem instigar o debate sobre a educação científica para a cidadania, investigando as 

conexões entre a participação cidadã e o conhecimento científico. Favorece polêmicas 

que incitam diversos atores: aprendizes, pesquisadores, políticos, empresas, recursos 

naturais, manifestações populares, entre outros. Diante da diversidade dos integrantes 

na competição, estabeleceu-se a necessidade de agregar ferramentas teóricas e 

analíticas que partilham da mesma interpretação da ecologia política. Latour (2012, p. 

53) afirma que: “a TAR chega à conclusão relativista, isto é, científica, de que essas 

controvérsias proporcionam ao analista os recursos necessários para rastrear as 

conexões sociais”. 

Por isso entendemos que o ponto relevante do estudo das redes localiza-se 

principalmente nas controvérsias por meio dos diversos sentidos de 

pertencimento/traduções, formados. Quanto maior o desentendimento, mais profícua 

será a controvérsia, visto que vários serão os actantes que terão necessidade de ser 

trazidos à cena para que se efetivem como aliados para os argumentos utilizados. Estes 

passarão a ser sustentados por muitos gerando solidez. A solidez é simplesmente um 

efeito de alinhamento de aliados, articulados na defesa de um argumento (NOBRE e 

PEDRO, 2010). 

Outro conceito importante na TAR, é o de “caixa preta”, que segundo Nobre e 

Pedro (2010, p. 49): “em teoria de sistemas é suposta quando um componente é 

considerado por demais complexo”. Uma caixa-preta começa a se formar quando um 

enunciado começa a ganhar solidez de um fato sempre que for incluído em novas 
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formulações na condição de argumento inquestionável. Dessa forma, quando uma 

controvérsia é superada, ela se transforma em uma caixa preta (NOBRE e PEDRO, 

2010). Para Latour (2000), caixa preta é uma controvérsia numa estabilidade provisória. 

Isto quer dizer que a controvérsia ressurge sempre colocando novas propostas à 

contraprova. Nobre e Pedro (2010, p. 50) afirmam que: 

Para tal tarefa, o postulante terá que se embrenhar em um mundo de caixas 

pretas interconectadas, uma rede que mistura papéis, dinheiro, pessoas, 

universidades, máquinas, enfim, humanos e não-humanos, fazendo com que 

os aliados mudem de lado e traiam o argumento que se apresenta como fato.  

Por isso, para os autores da TAR, o conhecimento é um produto social, e não 

algo que se produz a partir de uma operação de um método científico favorecido. Tais 

autores questionam que o conhecimento pode ser visualizado como fruto ou resultado 

de uma rede de materiais heterogêneos compostas por agentes, instituições sociais, 

máquinas e organizações. Por isso, na perspectiva da TAR o conhecimento é um 

conteúdo material, e também é um conteúdo capaz de organizar e colocar em ordem 

materiais, sendo o produto final de uma complicada batalha na qual elementos 

heterogêneos – tubos de ensaio, reagentes, organismos, mãos habilidosas, microscópios 

eletrônicos, monitores de radiação, outros cientistas, artigos, computadores, etc. – são 

justapostos numa rede que supera suas resistências (OLIVEIRA, 2017).  

Por essa ótica a aprendizagem é vista como um produto de uma sequência de 

condições que se manifestam numa causalidade em redes, um fenômeno complexo e 

dinâmico que se corporifica enquanto uma solicitação mediadora que se afeta de forma 

conjunta e integrada nas interações com o mundo. Dessa forma a aprendizagem se 

manifesta como resultado de uma série de vetores que ao longo da história da vida dos 

seres vivos se adaptam de forma complexa nas interações feitas com as entidades do 

contexto em que vivem, perante os vários desafios impostos pela sobrevivência. O ato 

de aprender sob a perspectiva da TAR pode ser interpretado como deixar-se afetar 

(MELO, 2011; OLIVEIRA, 2017).  

A aprendizagem presume o afastamento das referências e a disposição para 

desvendar códigos desconhecidos, pois aprender integra uma ação que traduz e que 

transforma alterando e afetando o sujeito que aprende (MELO, 2011). Assim, nesta 

pesquisa nos sustentamos no entendimento de Melo (2011) quando alega que nem 

sujeito nem mundo são dados a priori – este e aquele estão em constante construção: ― 

o sujeito é alterado/afetado quando aprende e da mesma forma, o mundo não será o 

mesmo depois da aprendizagem, pois terá sofrido uma tradução por aquele que 

aprendeu (OLIVEIRA, 2017). 
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Para Melo (2011), a aprendizagem só é coerente se a pessoa dispõe dela para 

exercer efeitos sobre si e sobre o mundo. Utilizar determinados conhecimentos torna-se 

praticável, uma vez que o aprendido tenha fundamento e seja digerido/transformado 

como componente daquele que aprende, ou seja, desde que aconteça uma ―tradução, 

encontrando alcance entre o que se ensina e o que se pode aprender de um tema num 

momento determinado (OLIVEIRA, 2017).  

Melo (2011) assevera que para sermos seguidores da TAR, na abordagem das 

aprendizagens, devemos entender que cada sujeito retém suas aprendizagens atadas a 

uma rede que lhe dá base e que se origina em vários coletivos.  

Melo (2011, p. 181) alega que: 

Uma aprendizagem desconectada não se sustenta enquanto uma bagagem 
vivencial que possa vir a ser utilizada: aquele que está numa posição passiva 
de apenas receber o conhecimento pronto e “enlatado” fica impedido de 
realizar a sua tradução e de acrescentar a sua marca. O conhecimento estará 
irremediavelmente solto e sem sentido, sendo tão mais perecível quanto 
menos requerido for. 

   

Segundo Melo (2011, p. 180): “poderíamos então, entender a aprendizagem 

como uma ação que traduz e que transforma”, ou seja, diante dessa conduta, aprende 

quem ensina e vice-versa, entretanto este ensino aprendizagem precisa localizar 

caminhos de ligação para se efetivar. Para Latour esse processo é denominado de 

translação, possivelmente o movimento da rede no decorrer do processo ensino-

aprendizagem é o que propicia ao aluno o desenvolvimento da criticidade, da 

autonomia e da tomada de decisão, proporcionando o conhecimento e ao professor deve 

oportunizar uma visão holística do processo de ensino-aprendizagem.  

Para Melo (2011), a aprendizagem só tem fundamento se a pessoa se despojar 

de si própria para produzir efeitos sobre si e sobre o mundo. Fazer uso de determinados 

conhecimentos pode ser possível, uma vez que a aprendizagem tenha coerência e seja 

entendida/convertida como parte daquele que aprende, ou seja, que ocorra uma 

tradução (optamos pelo termo translação), estabelecendo sentido entre o que se ensina e 

o que se pode aprender de um assunto em determinado momento (OLIVEIRA, 2017).  

Segundo Latour (2001), a aprendizagem apresenta duplo sentido do termo 

translação, que pode ser o deslocamento de uma linguagem à outra; ou de um lugar a 

outro. Nesse sentido para aprender é imprescindível que ocorra passagens linguísticas e 

geográficas realizando movimentos que conservam e deformam ao mesmo tempo os 

registros em questão (OLIVEIRA, 2017).  

Melo (2011, p. 182), ressalta: “interessa-nos utilizar a ideia de que, para 

aprender, precisamos da materialidade de um corpo que se afeta, que é colocado em 
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ação por outras entidades (humanas e não humanas), tornando-se sensível ao que está 

ao seu redor”. Para que ocorra a aprendizagem, é indispensável que o conhecimento 

seja interessante, e para ser interessante é fundamental que seja articulado, estar em 

consonância com o outro, fazer sentido nos projetos de vida e nas motivações do outro, 

todo esse contexto faz parte da ciência do social. 

Para Melo (2011, p. 183):  

Os humanos nunca estiveram no mundo sem intercambiar propriedades com 
os não humanos, sem se deixar afetar por eles. A ideia de ser um entre 
outros, de afetar e de deixar-se afetar pelo que está ao redor, dá uma 
conotação política à questão das aprendizagens, implicando num 
compromisso de articulação do sujeito e seu mundo.  

 Diante do exposto, pressupomos que a TAR venha ao encontro de nosso ideal, 

que é observar, visualizar, compreender e analisar as translações que ocorrem entre 

humanos e não humanos na sala de aula e ainda como são formadas as diferentes redes 

que podem ser performadas diante do interesse comum. 

 Na investida em responder nosso questionamento inicial, almejamos que a TAR 

e a EDH sejam satisfatórias para nos revelar como se dão as diferentes situações de 

aprendizagem a partir de elementos (actantes) que podem se manifestar no decorrer da 

produção da oficina de vídeos, que abarca temas interligados com a ciência e a 

tecnologia como produtos sociais. Por isso, é possível que os sujeitos sejam 

transformados, interagindo com o meio de modo que alcancem a compreensão de que 

fazem parte dos problemas e por meio deles encontrem a solução. 

Segundo Latour (2012, p. 37) “não devemos limitar o tipo de seres existentes no 

mundo social”, uma vez que dele faz parte humanos e não humanos, que se conectam e 

desconectam formando uma rede, que pode ser rastreada por meio de controvérsias. 

Precisamos conhecer, descrever essas redes, para começar a entender a realidade que 

nos rodeia. Podemos perceber essa conjectura pelos rastros deixados na oficina de 

produção de vídeos sobre o tema saneamento básico, porque esse tema envolve vários 

subtemas, tais como: política, saúde pública, economia, direitos humanos entre outros. 

Consideramos que para aproximar o leitor da TAR, se faz necessário definir 

alguns conceitos, para melhor compreensão desse referencial teórico analítico, que 

usamos para embasar nosso trabalho. Como por exemplo a palavra actante, que sob o 

olhar da TAR, pode ser um animal, uma pessoa, uma instituição, máquinas, entidades 

ou objetos - tudo que determina a produção de efeitos no mundo ou sobre ele 

(LATOUR, 2001). Latour (2012) ressalta que os atores podem ser comparados a 

abelhas que se espalham em enxames por todos os lados e, a cada ação de um ator, é 
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efetuado um rastro. Um conjunto de rastos forma a rede. A depender das associações 

que os atores efetuarem entre si os rastros podem se revelar de diferentes formas sendo 

momentaneos ou duradouros, tênues ou consistentes, abundantes ou incomuns 

(LATOUR, 2012). Latour (2001), ressalta que os actantes jamais podem ser entendidos 

como uma entidade isolada - eles devem ser estabelecidos por suas atuações, a partir de 

suas performances. Assim a TAR interessa-se em estabelecer o actante embasada 

naquilo que ele faz (LATOUR, 2001). De acordo com a TAR os agentes sociais não 

estão presentes somente nos corpos, para a TAR cada ator pode formar uma rede de 

acordo com as relações heterogêneas formadas por ele, os rastros produzidos pelos 

actantes determinam uma rede (OLIVEIRA, 2017). Por isso, sentimentos e ações como 

amar e andar, por exemplo são peculiaridades normalmente atribuída a humanos são 

produzidas em redes que perpassam o corpo e se subdividem tanto para dentro quanto 

para além dele. Um ator é e sempre será uma rede - daí o termo ator-rede (LAW, 

1992). 

Para Latour (2000), as redes são tramas formadas por inúmeros e diferentes 

elementos que estão em complexas interações e grande parte de seus actantes é híbrida 

carregando duplas facetas: natural e social, humana e não-humana. Em uma rede um 

ator se associa a outros actantes por meio do processo de translação – esse conceito na 

TAR propõe o deslocamento, o movimento de interesses oportunizando novas 

interpretações destes e ainda simultaneamente conduz as pessoas para diferentes 

direções (LATOUR, 2000). Os atores responsáveis pela translação são designados 

mediadores uma vez que deslocam e ou transformam os interesses dos sujeitos, longe 

de operarem apenas como meros intermediários dos conteúdos (LATOUR, 2012).  

Os processos de translação propiciam uma junção entre a natureza e a cultura, 

sujeito e objeto, resultando no surgimento de entidades identificadas como seres 

híbridos. Os modernos se opõem ao discurso de translação e a existência dos seres 

híbridos dedicando se em purificar - desenvolver duas zonas ontológicas distintas, 

classificando entre o social e o natural, entre os humanos e não-humanos - as coisas. 

Entretanto a proliferação dos híbridos de sujeito e objeto, sociedade e natureza, ciência 

e política é cada vez mais abundante através de redes (LATOUR, 1994). 

Faz-se relevante, também, o conceito da palavra ―controvérsia de acordo com 

a perspectiva da teoria Ator-Rede. Latour (2015) incumbi uma extensa gama de 

aplicações ao termo abarcando desde os desacordos entre cientistas especializados até 

as questões que mobilizam leigos, ou seja, todo tipo de desarmonia. As controvérsias 

são circunstâncias por meio das quais os atores discordam (ou concordam em suas 
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discordâncias). É sugerido coragem ao pesquisador que se proponha a um Estudo Ator-

Rede uma vez que estará arriscando-se a encarar a ―lava fumegante ao ―mergulhar 

no ―magma das controvérsias (VENTURINI, P.264, 2010). 

Diante do exposto, compreendermos que o tema saneamento básico é um 

embate complexo e, por isso nos apoiamos também na Cartografia de Controvérsias 

(CdC) como metodologia para mapear problemas intricados e, elaborar novos 

contextos possíveis de mundo.  

 

4.1- Cartografia de Controvérsias - CdC 

A cartografia de Controvérsias é uma metodologia que tem como base a 

Teoria Ator Rede e se apresenta como um conjunto de ferramentas aptas a lidar 

com a crescente hibridação entre humanos e não humanos e percorrer contendas 

que perpassam fronteiras disciplinares (OLIVEIRA, 2017). 

Para Venturini (2010), a cartografia de controvérsias pode ser vista como 

uma versão didática da TAR, amenizada de todas as suas fragilidades teóricas, e 

que foi desenvolvida com o intuito de enfrentar a crescente hibridização que 

abarcam as disputas sociotécnicas contemporâneas (SANTOS, 2016).  

  Venturini define o termo controvérsia como:   

A noção de desacordo deve ser considerada em sentido mais amplo: 
controvérsias começam quando os atores descobrem que não se pode ignorar 
o outro e terminam quando os atores conseguem elaborar um compromisso 
sólido para viverem juntos. Qualquer coisa entre esses dois extremos — o 
consenso frio de desconhecimento recíproco e o consenso quente de acordo e 
aliança – pode ser chamado de controvérsia. (VENTURINI, 2010, p. 261)   

   

As controvérsias são eventos intricados, nos quais é possível contemplar o 

trabalho dos coletivos e podemos comparar ao magma, pois a dinâmica sociomaterial é 

criada, destruída e recriada em um movimento duplo e ininterrupto de liquefação e 

solidificação. 

As controvérsias surgem em momentos que ideias, coisas e simplificações que 

habitualmente eram aceitas começam a ser questionadas e discutidas, viabilizando um 

entendimento mais amplo e diferenciado sobre as mesmas ideias, coisas e 

simplificações. Podemos dizer então, que as controvérsias oportunizam vislumbrar um 

determinado assunto, sobre vários pontos de vista. Vamos destacar três momentos, 

como exemplo que podemos citar: a) foi o momento que o professor responsável pelas 

aulas de ciências, apresentou como seria a oficina de produção de vídeo sobre 

saneamento básico para seus alunos, b) durante a oficina de pré-produção de vídeos; c) 
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a apresentação das entrevistas (vídeos), realizados pelos alunos, que serão apresentados 

nas seções posteriores.  

Controvérsias são situações em que atores discordam e começam quando esses 

atores entendem que não podem se desconsiderar mutuamente. A cartografia de 

controvérsias é o trabalho de conseguir dispositivos para explorar, descrever e 

visualizar controvérsias, especialmente aquelas de cunho técnico-científicas (FARIA e 

COUTINHO, 2015). 

  Para Nobre e Pedro (2010, p.50) a caixa preta se forma toda vez que:   

Qualquer fato deixa sempre um rastro de “compras”, onde segue cada vez 
mais implícito em todos os novos aliados que o “compraram”. Sendo assim, 
pode-se perceber que a solidez de um fato depende sempre de todos aqueles 
que o mantêm em movimento – tanto humanos como não-humanos – e 
formam uma legião de aliados interligados.  

  

A cartografia de controvérsias é uma metodologia de estudos práticos, portanto, 

que permite aos analistas observarem, descreverem e visualizarem a dinâmica e as 

negociações entre as entidades envolvidas em um debate antes que ele se torne um fato 

ou uma caixa-preta (SANTOS, 2016).  

Faria e Coutinho (2015, p. 139) afirmam que:   

Por isso, pesquisadoras e pesquisadores devem utilizar o maior número 
possível de ferramentas de observação disponíveis, misturando-as sem 
restrições. Consequentemente, o conjunto de técnicas que a cartografia reúne 
não torna o processo de investigação mais leve. Pelo contrário, torna-o mais 
difícil, trabalhoso e vagaroso.   

 Nessa perspectiva ressaltamos que ao abordar o tema saneamento básico, no 

contexto de Cachoeira do Brumado, surgiram questionamentos por parte dos alunos 

perante as possíveis consequências causadas ao meio ambiente, e também na população 

por causa do pó, que é resíduo da produção artesanal de panelas de pedra. Por isso a 

pesquisa realizada pelos alunos sobre o tema saneamento básico abarcou o tema 

Direitos Humanos, que estão previstos em lei, envolvendo aspectos políticos no estudo 

em questão.  

Com o intuito de concretizar uma observação objetiva e parcial nesse estudo, 

foram criadas lentes de observação. Essas lentes nos conduziram aos vários estratos que 

uma controvérsia pode conter (REIS, 2018). Para tal, Faria e Coutinho (2015, p.139), 

ainda asseveram que “[...] uma observação minuciosa é impossível sem a sobreposição 

de uma variedade de camadas.” 

As lentes de observação para investigação das controvérsias, se dividem em 

cinco, a primeira diz respeito a proposta de literatura, orienta-nos a mapear as teias das 

referências por meio das falas dispersas que são tecidas no texto. Percorrendo as teias 
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de hipóteses polêmicas, é inevitável observar as conexões que se estabelecem para além 

do universo textual. As hipóteses são apenas uma parte da grande rede que se forma 

entre humanos, objetos, organismos naturais entre outros. A segunda lente conduz os 

pesquisadores e pesquisadoras da literatura aos atores, porque nos adverte a dispensar 

mais atenção a todos eles, de forma indiferente a humanos, animais, objetos ou 

qualquer outra coisa. A terceira lente remete as investigadoras e investigadores dos 

atores para as redes. Na TAR não existe ator excluído, o ator é parte da rede. A quarta 

lente apresenta as investigações da rede para o cosmo, numa proposição antagônica de 

harmonia e mundo. Assim como numa controvérsia, temos incorporada uma 

controvérsia ainda maior, não nos permitindo comedimento, discrição ou até utopia 

diante das disputas existentes. A quinta e última lente conduz o olhar da investigadora 

ou investigador do cosmo a cosmopolítica, nos mostrando que devemos dar 

importância com o passar do tempo todas as outras lentes simultaneamente para que 

possa ser vista a sua evolução. No entanto, devemos ser cautelosos, porque muitas 

controvérsias podem se conservar silenciosas e se manifestar de repente (OLIVEIRA, 

2017, REIS, 2018, COUTINHO e FARIA, 2015).  

 Bem como Franco (2014) e Reis (2018), pressupomos que o ajuntamento de 

técnicas na origem da Cartografia de Controvérsias propicia ao pesquisador abarcar o 

maior número de “falas” possíveis, uma vez que todos os grupos formados no decorrer 

da oficina de produção de vídeos, desfrutarão da oportunidade de se apresentar ao 

longo das discussões sobre o saneamento básico e os direitos humanos. Nesse cenário, 

“[...] o pesquisador deve multiplicar os pontos de vista a partir dos quais o fenômeno 

pode ser abordado, promovendo ainda a escuta do que “dizem” os actantes” (FRANCO, 

2014, p.  

2).  

 Dessa forma, acreditamos que a oficina de produção de vídeos, contendo 

diversas falas sobre saneamento básico, possibilita aos alunos abrirem a “caixa preta” 

do descaso por parte do poder público local e também dos direitos humanos que não 

são respeitados naquela localidade. Pressupomos que mediante a abertura dessa “caixa 

preta”, consigamos que os alunos se apropriem da necessidade de atitude política em 

vários contextos da sociedade a partir da escola, contribuindo de forma significativa e 

democrática alicerçados em tais questões conflitantes. 
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5- CAMINHO METODOLÓGICO  

O quinto capítulo desse trabalho apresenta o caminho metodológico que 

desenharam esse trabalho: o desenvolvimento da oficina da produção de vídeos sobre o 

tema saneamento básico na perspectiva da educação em direitos humanos, bem como a 

análise e a coleta de dados. O capítulo subdivide-se em duas sessões: Metodologia da 

ação implementada, que compreende: Participantes; Coleta de dados; A elaboração e o 

desenvolvimento da oficina e, a Metodologia da pesquisa, que compreende: Análise 

dos dados a partir da Teoria Ator Rede (TAR) e Apresentação dos resultados, que serão 

apresentados a seguir.   

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

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

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

pesquisa visa analisar: O que e, como aprendem os alunos quando estão envolvidos na 

produção de uma oficina de vídeo sobre o tema saneamento básico? Para tal intento, 

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”.  Acreditamos ainda que esse trabalho se caracteriza com 

uma pesquisa-ação, que segundo Baldissera (2001), é uma metodologia do conhecer e 

do agir. Segundo essa autora, para que uma pesquisa seja qualificada como pesquisa-

ação, precisa que realmente ocorra uma ação por parte das pessoas envolvidas no 

processo investigativo conhecido, a partir de um projeto de ação social ou uma 

resolução de problemas coletivos e, ainda estar centralizada no agir participativo e na 

ideologia de ação coletiva. 

 

5.1- Metodologia da ação implementada  

5.1.2- Participantes  

Essa pesquisa foi realizada em uma escola da rede estadual
19

 localizada no 

interior de Minas Gerais em turma do ensino fundamental II. A referida escola 

comporta um fluxo de funcionamento nos períodos da manhã, tarde e noite oferecendo 

as modalidades de ensino: fundamental I e II, ensino médio e magistério.  

                                                 

19
 Salientamos que por questões éticas e para que os alunos participantes não sejam identificados, a 

escola em que se desenvolveu a oficina sobre o tema saneamento básico não terá seu nome divulgado.  
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Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP)
20

, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), 

apontam que a presente escola, apresenta 430 alunos matriculados, distribuídos em 19 

turmas no ano de 2018 (INEP, 2017). A escola conta ainda com 60 servidores, dentre 

os quais 35 são docentes de diferentes disciplinas, sendo os demais constituídos por 

diretores, secretários, assistentes, bibliotecários, serventes e cantineiras.   

Evidencia-se aqui que em relação ao Indicador de Nível Socioeconômico 

(INSE), indicador este que possibilita de modo geral, situar o público atendido pela 

escola em um estrato social, a referida escola classifica-se de acordo o INEP (2017), em 

Médio Alto. A escola apresenta 6 alunos com necessidades especiais, entretanto, não 

possui infraestrutura adequada para atendê-los, como sala de recurso multifuncional, 

banheiro adequado, nem dependências e vias adequadas para maior comodidade destes 

alunos. Não há também docente tradutor intérprete de libras nem docente com 

formação continuada em Educação Especial (INEP, 2017). 

Em relação aos espaços de ensino e equipamentos, a escola possui biblioteca, 

refeitório, laboratório de informática com banda larga, auditório, pátio descoberto e sala 

de secretaria. Entretanto, não possui laboratório de ciências. Não oferecendo também 

aos seus alunos atividades complementares extraclasse, nem a abertura da escola nos 

finais de semana para a comunidade (INEP, 2017). 

Compete-nos mencionar, que a escola superou a meta estabelecida como 

parâmetro pelo MEC, em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) em seu último levantamento (INEP, 2015), e encontra-se na lista das 100 (cem) 

escolas com maior IDEB do Brasil. 

A comunidade onde foi desenvolvida essa pesquisa, possui magnífica cachoeira 

e sua queda d’água é um verdadeiro cartão postal, e por isso possui grande potencial 

turístico devido às riquezas naturais e ainda porque o seu poder econômico é embasado 

principalmente no artesanato de pedra sabão. Entretanto, no cotidiano dos alunos, suas 

ações deixam transparecer que para eles o saneamento básico se distancia da realidade 

do contexto social no qual estão inseridos. Por isso, essa instituição escolar foi 

escolhida para o desenvolvimento desse trabalho. 

Tais premissas fizeram com que a referida escola fosse a escolhida para o 

desenvolvimento da oficina com o tema saneamento básico pelo Programa de Pós-

Graduação do qual eu pertenço na condição de discente. Reiteramos que todos os 

                                                 

20
 Disponível  em  <http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/31106151>.  

Acesso em 14 de agosto de 2018.   

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/31106151


 

59 

 

alunos que participaram dessa pesquisa possuem familiares artesãos que trabalham 

diretamente na produção artesanal de panelas de pedra. Esse fato fez com que os alunos 

se interessassem e expressassem suas considerações sobre a exploração mineral e os 

efeitos dessa atividade para o meio ambiente e para a população local. Entretanto, 

pudemos perceber que os alunos não conseguiam associar o tema saneamento básico 

com a produção artesanal de panelas de pedra, diante desse cenário, esse foi mais um 

motivo para que essa escola fosse escolhida para o desenvolvimento desse estudo.  

A turma em que o trabalho foi realizado era composta por 33 alunos do 9° ano 

do ensino fundamental, turno da manhã. Ela era constituída por 24 alunas e 9 alunos, 

entre 13 e 14 anos, alfabetizados, em idades-série, considerado pelo professor “bons 

alunos”. 

- Ressaltamos aqui, que a decisão de trabalhar com essa escola, partiu do interesse 

dos próprios alunos em pesquisar o saneamento básico na comunidade onde estão 

inseridos. A escolha da referida turma, na modalidade do ensino fundamental para o 

desenvolvimento da atividade vem de encontro com o que se propõe nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental (PCN’s), que afirmam: 

Compreender a cidadania como participação social e política, posicionar-se 
de maneira crítica, conhecer características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro e de outros povos, perceber-se integrante, dependente 
e agente transformador do ambiente, desenvolver o conhecimento ajustado 
de si mesmo, conhecer o próprio corpo e dele cuidar,   utilizar as diferentes 
linguagens, expressar e comunicar suas ideias, saber utilizar diferentes fontes 
de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos, questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 

de resolvê-los (BRASIL, 1998, p. 69).  

Logo, o desenvolvimento da oficina de produção de vídeo na referida turma, 

não implicou em nenhum prejuízo acadêmico aos alunos. Antes do início dos trabalhos 

foi realizada uma conversa informal com os alunos e professor. A partir disso, notou-se 

que todos os alunos possuem algum familiar que trabalha direta ou indiretamente na 

cadeia produtiva da panela de pedra.   

Ainda foi possível notar, uma grande inquietude dos alunos em relação ao que 

seria realizado e o porquê daquela atividade. Entretanto, todos foram muito 

colaborativos na oficina. Em princípio, percebemos que a escolha da classe foi 

acertada, uma vez que antes de se iniciar a oficina, muito dos alunos já explicitavam 

com desenvoltura suas opiniões a respeito do saneamento básico. 

Outro sujeito importante nessa oficina são os professores. Nosso trabalho 

contou com a colaboração de dois professores, uma vez que por motivos 

administrativos o professor que começou a desenvolver esse trabalho foi substituído 
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por uma professora, que assumiu as aulas de ciências nessa turma e também aceitou se 

responsabilizando em terminar a aplicação desse produto. O primeiro professor que nos 

auxiliou, é licenciado em Ciências Biológicas por um instituto privado de Barbacena e 

atua lecionando há mais de uma década. No presente momento ele faz parte do quadro 

de servidores efetivos na escola escolhida para a realização da oficina, sendo que nesta 

instituição ele desenvolve outras atividades diferenciadas com os alunos de suas 

respectivas classes. De antemão ele aceitou o convite para desenvolver a oficina, uma 

vez que também possui laços com a questão ambiental e a proteção ao meio ambiente. 

Além de ser natural de outra cidade e possuir uma visão ampla a respeito do tema 

pesquisado, o referido professor reside no distrito em que a pesquisa foi realizada há 

mais de vinte anos, sendo considerado natural da localidade. A segunda professora 

assumiu essa turma depois que a oficina de pré-produção dos vídeos foi desenvolvida, 

entretanto, antes dos alunos entregarem as gravações das entrevistas. Essa professora 

também é licenciada em Ciências Biológicas por uma instituição privada da cidade de 

Barbacena e atua nessa área por mais de uma década na rede pública estadual, 

municipal e ainda conta com experiência na rede privada. A referida professora é 

natural de Cachoeira do Brumado e tem grande interesse e envolvimento com diversas 

questões pertinentes à comunidade. 

Importante ressaltar, que todo esse processo de preferência por esses 

participantes, tanto a escola quanto os alunos, seguiram a metodologia da pesquisa-ação 

e também as orientações éticas necessárias, primeiramente com a aprovação do projeto 

no Conselho de Ética e Pesquisa da UFOP (CEP-UFOP) no ano de 2017. Nesse 

sentido, houve a anuência da escola para o desenvolvimento da oficina de produção de 

vídeos (Anexo I), bem como o Termo de consentimento de livre esclarecido para 

professor (a)s (Anexo II), bem como a anuência dos alunos por meio das assinaturas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por meio dos responsáveis legais (Anexo 

III), Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins de 

pesquisa (Anexo IV) e Termo de assentimento do aluno (Anexo V), estiveram aptos a 

participarem da oficina. 

 

5.1.2- Metodologia da ação   

Todos os dados coletados são oriundos da proposta educacional do seguinte  

projeto: “uma oficina de produção de vídeos sobre o tema saneamento básico”. A 

oficina pedagógica é uma estratégia de construção do conhecimento com ênfase na 

ação, sem perder de vista a base teórica (SANTOS, 2013).  
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Esse estudo teve a pretensão de oportunizar o conhecimento científico aos 

alunos com um processo de ensino e aprendizagem que os mobiliza perante as 

controvérsias fomentadas após a apresentação de um vídeo, sobre o tema saneamento 

básico disponível no youtube, no link https://www.youtube.com/watch?v=-

Tka19Nf0CA
21

. Outro vídeo sobre a extração de pedra sabão, também disponível no 

youtube, no link  https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
22

 foi apresentado à 

turma. Importante ressaltar que a exposição dos vídeos relatados acima, contam com a 

duração de 15minutos e 45 segundos. Pazzini e Araujo (2013 p. 1) afirmam que “o 

vídeo pode ser usado como uma tecnologia de fins pedagógicos e como instrumento de 

ensino aprendizagem”. 

Silva e Oliveira (2010, p. 1) destacam que:  

a utilização do vídeo induz a novas formas de interação e interatividade 
frente à constituição do conhecimento. Logo, o objetivo de propor o uso do 
vídeo como recurso de aprendizagem no âmbito pedagógico propiciou 
inovações na prática dos discentes e docentes envolvidos no estudo.     

  

A elaboração da oficina de produção de vídeos teve seu registro em áudio e 

vídeo, além de ser utilizado um diário de campo pela pesquisadora. O diário de campo 

se configura como um objeto importante uma vez que pode possibilitar a prática 

acadêmica na pretensão da identificação profissional” à medida que, por meio de 

aproximações contínuas e críticas, pode-se processar uma “reflexão da ação 

profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios” (LEWGOY e ARRUDA, 

2004, p.123-124).  

No percurso dessa aplicação os eventos observados foram registrados em 

caderno de campo, e gravações de vídeo e áudio, bem como os registros documentais 

dos alunos, que foram arquivados ao passo que as atividades foram implementadas.  

O caderno de campo ou diário de campo é uma técnica metodológica que agrega 

por inteiro, as observações e impressões do pesquisador em campo, dessa forma, 

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). Nessa perspectiva, em nossos registros 

entrou tudo aquilo que presumimos pertinente e basilar às nossas investigações 

(SANTOS, 2017).  

                                                 

21
 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA> Acessado dia 27 de janeiro de 

2018. 
22

 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I > Acessado dia 27 de janeiro de 

2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
http://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
http://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
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Os registros documentais apresentam as produções textuais dos alunos. Esse 

tipo de ferramenta é bastante empregada nos campos das Ciências Sociais e Humanas 

por que são capazes de fornecer uma riqueza de informações que podem ser retiradas e 

resgatadas. O conceito de documento transpõe os materiais impressos ou escritos, 

podem ser agregados aqui filmes, vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Segundo 

Figueiredo (2007) esses documentos são utilizados como componentes cruciais para 

compreender determinadas questões, servir de prova para outras com base no ponto de 

vista e interesses do pesquisador. Dessa forma, a partir de textos, desenhos ou outro 

material documental elaborado pelos alunos, buscamos identificar elementos que 

possam nos mostrar como se dá a aprendizagem (SANTOS, 2017). 

5.1.3- MOMENTO INVESTIGATIVO: O CENÁRIO DA OFICINA  

5. 1.3.4- Elaboração da pré-produção de vídeos pelos alunos  

O presente trabalho tem como proposta apresentar um produto educacional: uma 

oficina de produção de vídeos sobre o tema saneamento básico no contexto de 

Cachoeira do Brumado, com ênfase na Educação em Direitos Humanos.  O roteiro de 

entrevistas produzido pelos alunos deveria realçar a falta de saneamento básico na 

comunidade e ainda, destacar a inadequação do descarte do pó que é resíduo da 

produção artesanal de panelas de pedra sabão, embasados nos Direitos Humanos. 

  Desse modo, Pazzini e Araújo (2013, p. 4) apregoam que:  

As mídias fazem parte do dia a dia, e o acelerado desenvolvimento 
tecnológico faz com que as pessoas tenham informação em tempo real, o que 
contribui para a sociedade e afeta também o sistema educacional, tornando-
se uma ferramenta indispensável para a melhoria da qualidade do ensino, 
uma vez que as aulas precisam estar em transformação.  

Inspirados nesse argumento, pressupomos que seja pertinente a produção de 

vídeos sobre o saneamento básico embasados na Educação em Direitos Humanos, 

visando gerar polêmica/controvérsia e informações sobre o assunto, contextualizando a 

realidade de Cachoeira do Brumado. Pressupomos ainda que as oficinas podem ser 

desenvolvidas em sala de aula apresentando fotos e vídeos como elementos 

mediadores, para que novos conhecimentos circulem, nesse caso, o saneamento básico 

no contexto de Cachoeira do Brumado na perspectiva da Educação em Direitos 

Humanos. 

Ainda, por meio desse olhar, entendemos que: 

 
A oficina como recurso pedagógico permite um intercâmbio de 

conhecimento, uma vez que todos os participantes trazem para a atividade 

seu saber, transformando a atitude de cada um em estímulo ao aprendizado. 

Esta atitude permite a construção do conhecimento coletivo contagiando todo 
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o grupo envolvido, desde os “oficineiros” aos participantes. (SOUZA et al., 

2013, p.2).   
      

A proposta da oficina consiste em 4 momentos, conforme tabela 1 a seguir. A estrutura 

da oficina de forma pormenorizada se encontra no Apêndice 5 deste trabalho. 

Importante salientar que este produto educacional foi desenvolvido e aplicado, e 

reelaborado posteriormente, sendo suas adaptações apresentadas em sessões posteriores. 

 

 

Quadro 1:  Estrutura da Oficina  

OFICINA DE PRÉ-PRODUÇÃO DE VÍDEOS    

1° momento:  
“Discutindo o 

saneamento básico no 
contexto de  

Cachoeira do 

Brumado”  

 Reconhecimento de publicações acadêmicas sobre o saneamento 
básico nas escolas, e sobre a exploração do esteatito (pedra sabão) 
na região dos inconfidentes, e pesquisa de vídeos na internet, 
relacionados ao tema.  Essa busca foi realizada pela pesquisadora 
e orientador.   

 Avaliação do grau de confiabilidade de todo material buscado na 
internet.   

 Produção de fotografias de locais e situações específicas na 

comunidade, que pudessem auxiliar os alunos a contextualizar o 

saneamento básico na comunidade de Cachoeira do Brumado.  

 Escolha do material a ser utilizado. 

2° momento:    

“Apresentação da 

proposta da oficina”   

 Exposição da proposta de produção de oficina de vídeos aos alunos e 
formação dos grupos por parte dos alunos, de acordo com a afinidade 
entre eles;   

   

3° momento:  “Dia 

da oficina”   
 Apresentação do material escolhido (vídeos e fotos) aos alunos.  
 Produção do roteiro da entrevista para a produção de vídeos pelos 

alunos.  
   

4° momento:  
“Socialização dos  

Vídeos produzidos”   

   

  

 Socialização das produções de vídeos na sala de aula”.   

 Fonte: elaborada pela autora.  

Cabe salientar que o professor que aplicou a oficina, não foi o mesmo que 

estava com a turma no momento da socialização dos vídeos como descrevemos 

anteriormente, por isso acreditamos que houve uma perda de material, inclusive da 

produção escrita do roteiro desenvolvido pelos alunos no momento 3.  

Sustentados na cartografia das controvérsias, pudemos evidenciar a 

complexidade que envolve o tema saneamento básico no contexto de Cachoeira do 

Brumado, tentando destacar a presença dos diversos embates existentes que envolvem 
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os sujeitos nesse contexto. Para Franco (2014) é conveniente que o mediador escute o 

que todos os actantes tem a dizer, com o olhar voltado para a multiplicação de 

diferentes pontos de vistas a respeito da questão abordada.   

O momento de atividades da oficina, segundo Martins et al. (2009, p.4), 

caracteriza-se como “o desenvolvimento de atividades que auxiliem o aluno a 

compreender e partilhar os conhecimentos sistematizados pela Ciência permitindo, a 

ele construir uma resposta mais aprofundada para a questão proposta inicialmente”. 

Premissa que pode ser verificada durante a pré-produção de vídeos e também nas 

entrevistas gravadas pelos alunos, que foram entregues para o professor sobre o 

saneamento básico em Cachoeira do Brumado.   

5.2- Metodologia da pesquisa 

5.2.1- Análise de dados a Partir da Teoria Ator-Rede - TAR    

 Essa pesquisa apodera-se da TAR como alicerce de investigação, para o 

entendimento do processo de ensino no percurso da produção da oficina de vídeos. Essa 

teoria refere-se ao social como uma conexão que deve ser estudada e compreendida em 

termos de rede, abarcando uma diversidade de humanos e não humanos
23

. Dessa forma, 

as pesquisas sobre essa teoria devem declinar o conceito de social como uma 

circunstância para saber como as pessoas agem e se confrontam e devem investigar e 

informar o que é o social. Devem ainda indagar as agregações que os humanos 

edificam entre si e com não humanos e, como estas quando estão estabilizadas, geram o 

social (LATOUR, 2012).   

  O âmago de análise da teoria ator-rede dedica-se em situar como as coisas, os 

processos são performados
24

, quem age e como age, e como essa ação pode modificar, 

persuadir, confinar ou definir a realidade. Esse foco deve oportunizar os estudos que 

serão realizados por meio desse projeto, de modo que integrem divergentes aspectos da 

aprendizagem como questões pertinentes às interações discursivas, no entanto que 

possam se voltar mais minuciosamente às entidades não humanas. 

Ensejamos, tendo a TAR como base, um melhor entendimento de como todo o 

trabalho que abarca assuntos relacionados ao ambiente, na aplicação da oficina de 

produção de vídeos informativos e a manifestação de possíveis elementos (não 

                                                 

23
 O termo não humano inclui uma ampla gama de entidades como coisas, objetos, ideias, entre outras.   

24
 Quando reúnem-se elementos humanos e não humanos e conservam juntos e ligados por meio de 

processo de translação que modificam uma determinada ação.   
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humanos), configura-se em uma rede sociotécnica, e que aprendizagem essa rede 

performa. 

  Por fim torna-se preciso explanar como planejamos desenvolver nossa narrativa, 

uma vez que para Latour (2012, p. 31):” os agrupamentos precisam ser feitos e refeitos 

constantemente e, durante criação ou recriação os construtores, deixam para trás 

inúmeros traços que podem ser usados como dados pelo informante”. A partir desses 

traços o pesquisador coloca em “experiência” o seu trabalho por meio da escrita. Essa 

se desenha como sua apresentação do rastreamento das associações. Nessa perspectiva 

uma “boa” narração textual é aquela que elabora uma “rede”, uma série de feitos, onde 

cada integrante faz algo. Esse é o quesito de fazer pesquisa: de compilar e colher o 

ponto, de buscar ver quem estava fazendo o que, como eles estavam fazendo, onde tudo 

isso estava ocorrendo, e por quê. Entretanto, o que é primordial, é que para a TAR, o 

trabalho do pesquisador é reproduzir as associações por meio da escrita. Dessa forma, 

nos resultados apresentamos parte das associações identificadas durante o 

desenvolvimento da pré-produção dos vídeos sobre o saneamento básico em Cachoeira 

do Brumado embasado nos Direitos Humanos.  
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5.3- RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nesse presente capítulo, especificaremos o desenvolvimento da oficina de 

produção de vídeos realizada com os alunos do 9° ano do ensino fundamental. Desse 

modo, subdividimos o capítulo em duas seções. A primeira seção apresenta como 

ocorreu a elaboração da oficina de pré-produção de vídeos, embasada na EDH. A 

seguir, abrimos a “caixa-preta” da oficina, em que são analisados os processos de 

translações entre os actantes. Ressaltamos que todos os nomes no decorrer dos relatos 

são representados pelos seus pseudônimos, com vistas a não exposição dos 

participantes.  

5.3.1- A rede da elaboração da oficina de produção de vídeos:  uma investigação 

participante   

Minha inserção no Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC) se iniciou no ano de 2016 como aluna especial. Nesse período, 

realizei três disciplinas isoladas ofertadas pelo programa: Genética, Evolução e 

Biodiversidade; Piaget, Vygotsky e Bakhtin: Estudos contemporâneos; além da Escrita 

científica, que era oferecida na modalidade on-line.   

Diante da minha formação técnica em Patologia Clínica, com uma experiência 

profissional que contam mais de vinte anos, tanto na rede pública quanto na rede 

privada, despertei o interesse de integrar a minha vivencia na área de saúde à educação. 

Desse modo, cheguei ao MPEC com a intenção de aprender a ensinar aspectos 

relevantes e pouco comentado sobre o saneamento básico. Por isso, o tempo que estive 

no MPEC, enquanto aluna especial foi importante, uma vez que tive oportunidade de 

identificar qual docente poderia se adequar melhor na minha orientação, perante minha 

proposta de pesquisa: como ensinar os alunos sobre o tema saneamento básico, diante 

da realidade que eles vivem?  

Tal projeto possuía como objetivo observar e analisar o que os alunos aprendem 

na produção de vídeos, sobre o tema saneamento básico. Esse tema envolve vários 

subtemas como saúde coletiva, políticas públicas e Direitos humanos por exemplo, e 

ainda envolvem o conhecimento científico.   

Passado o processo de seleção e minha respectiva aprovação, tive a satisfação 

de ter como orientador o professor Fábio Silva, professor este adjunto do Departamento 

de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da UFOP (DEBIO), com experiência 
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em ensino e pesquisa, além de ser estudioso da Teoria Ator Rede, me levaram para uma 

realidade diferente daquela apresentada no anteprojeto de seleção.   

O professor foi pontual: trabalharemos o saneamento básico no contexto de 

Cachoeira do Brumado. Tal proposta veio de encontro aos meus anseios, e foi com 

muita satisfação que tive meus primeiros contatos com a Teoria Ator Rede e com 

outros referenciais teóricos que abordam a temática socioambiental.  

Para minha surpresa, o professor orientador me sugeriu uma co-orientadora 

estudiosa em assuntos relacionados aos Direitos Humanos. Dessa forma, fui agraciada 

com o convite aceito pela professora Evelyn Jeniffer de Lima Toledo da Universidade 

de Brasília. Ressaltamos aqui que como produto educacional, exigência do mestrado 

profissional, ficou definido que o nosso trabalho apresentaria uma proposta de uma 

oficina.  

Para apresentar a heterogeneidade de elementos presentes em nossa pesquisa 

apresentamos um diagrama. A utilização de diagramas para a apreciação dos 

resultados, “[...] procuram mostrar a dinâmica de constituição e de dissolução de atores 

em redes e vice-versa, no desenrolar das controvérsias” (PINTO e DOMENICO, 2014, 

p.8). 

Por meio dessa visão, entendemos que: 

A diagramação é alusiva, alegórica, elástica e criativa, e permite elucidar 
como as coisas funcionam ao invés de revelar o que as coisas significam, 
possibilitando uma ampla codificação das interações que ocorrem em sala de 
aula. São mais que meras representações, imagens, ilustrações, metáforas, 
mas dispositivos, mecanismos, ferramentas materiais de amostragem direta 
que cortam o espaço e aludem a novas dimensões e novas estruturas. 
(SANTOS, 2016, p.91-92).   
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Diagrama 1: Translações iniciais  

 
Fonte: elaborado pela autora 

O diagrama 1 representa o início da mobilização de uma rede, que de acordo 

com a perspectiva latouriana, esta seria a locução entre orientador e orientanda. A partir 

de então o orientador mobiliza a orientanda, por meio de uma questão problema para 

pesquisa: o saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado seria trabalhado 

embasado na Educação em Direitos Humanos com os alunos por meio de uma oficina. 

Por isso, o diagrama propõe explicitar a orientação que o orientador e a co-orientadora 

propõe para a orientanda, com a finalidade de que se percorra diversos caminhos para 

abordar o tema central: saneamento básico. Pressupomos que ao abordar o tema 

saneamento básico para os alunos do ensino fundamental, a mobilização da rede 

aumente e que a rede se torne cada vez maior, diante das controvérsias que deverão 

surgir ao longo do processo. Importante ressaltar que cada retângulo representa um 

novo actante e ou mediador que está fazendo parte dessa rede, as setas têm a intenção 

de indicar o movimento e a direção que o actante e ou mediador provocou na rede. 

Latour (2000) ressalta que essa rede formada é híbrida e não possui uma classificação, 

uma vez que está arraigada de vários elementos: motivações, concepções, diferentes 

interesses. 

E partir das orientações iniciais, em que o orientador carrega toda uma história 

de muita experiência, prática e diversos trabalhos amparados na TAR, a orientanda 

passou a desenvolver sua pesquisa, tomando agora os objetos com a mesma 

significância que os humanos para os processos de ensino aprendizagem.    
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Coutinho et al. (2014) asseveram que os actantes que performam esta rede, se 

mantem unidos graças as inúmeras ações decorridas do processo de translação entre os 

actantes. Podemos observar o movimento de translação a partir das sugestões da 

professora Jeniffer Toledo: a) deveríamos desenvolver essa pesquisa embasados nos 

Direitos Humanos; b) salientar o resíduo da produção artesanal da panela de pedra no 

tema central: saneamento básico, entretanto demonstrar que esse mesmo resíduo pode 

ter outro fim, que não seja prejudicial ao meio ambiente; c) utilizar vídeos da extração 

do esteatito; d) utilizar fotos da comunidade de Cachoeira do Brumado para 

contextualizar a extração do esteatito, o descarte do pó que é resíduo da produção 

artesanal da panela de pedra; e) a utilização do aparelho celular dos próprios alunos 

para gravar as entrevistas; d) produção de um documentário com o material coletado 

nessa pesquisa e disponibilizar no youtube.  

Nesse sentido, Latour (2000, p.194) afirma que “transladar interesses significa, 

ao mesmo tempo, oferecer novas interpretações desses interesses e canalizar as pessoas 

para direções diferentes”.  

O saneamento básico em Cachoeira do Brumado representa uma extensa rede 

híbrida de muita complexidade, em que muitos são os elementos e interesses 

envolvidos, conforme diagrama 2:   

Diagrama 2: Diversidade de elementos no Saneamento Básico no contexto de 

Cachoeira do Brumado  

   
Fonte: elaborado pela autora.  
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Para elaborar o diagrama 2, decidimos elencar subtemas que se interconectam 

com o tema central "saneamento básico" e ainda oportunizam o conhecimento 

científico, com a intenção de que ocorra maior aprendizagem por parte dos alunos, 

consequentemente maior extensão e mobilidade da rede que se forma. O diagrama 

procura ilustrar os vários fatores que afetam e envolvem o processo de ensino sobre o 

saneamento básico. A linha de cor verde conecta os subtemas que iremos designar com 

a letra “a”, porque sugiram prioritariamente, envolvendo as questões relativas ao meio 

ambiente, fatores sócio econômico, humano e a produção de oficinas de vídeo.  A linha 

de cor azul iremos designar com a letra “b” porque procura demonstrar os subtemas 

surgiram logo em seguida aos designados como letra “a” e a linha de cor vermelha 

iremos designar com a letra “c” obedecendo a ordem em que os temas foram surgindo 

durante a oficina. Ressaltamos aqui que a utilização do tamanho da fonte diferente para 

o tema central e subtemas, foi proposital com a intenção de destacar a ordem em que 

foram surgindo novos actantes e ou mediadores na rede. Vale comentar ainda, que o 

retângulo com a palavra Estadual, está designada com a letra “c”, porque foi nesse 

momento que a palavra surgiu, entretanto mereceu o destaque da letra “b”, porque 

nesse momento o professor explicou aos alunos a importância da responsabilidade do 

Estado no sentido de implementar políticas públicas junto ao governo municipal para a 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Podemos dizer então, que esse diagrama é 

um mapa conceitual da rede que se formou durante a oficina de pré-produção de vídeos 

sobre o tema saneamento básico, uma vez que para a construção de uma rede é 

necessário que a pesquisadora observe e siga os movimentos provocados por cada 

actante e ou mediador e, não há uma sequência de passos para construí-la.  

Argumento que o diagrama 2, retrata elementos relacionados com o meio 

ambiente, social, econômico, humano que formam e abarcam direto ou indiretamente o 

saneamento básico em Cachoeira do Brumado. Como podemos constatar na fala do 

professor ao apresentar a proposta da oficina aos alunos. 

 

Professor: “Como é o saneamento básico em nossa região e em 
nossa comunidade? Vocês acham que o saneamento básico é uma 
questão pública? O saneamento básico tem alguma relação com o 
meio ambiente? Será que existem Leis para nortear sobre as questões 
do saneamento básico? O que podemos fazer para melhorar o 
saneamento básico em nossa comunidade? O que o pó de pedra, 
resíduo da nossa produção artesanal da panela de pedra, tem a ver 
com o saneamento básico de nossa comunidade? A Associação de 
Artesãos da nossa comunidade tem alguma responsabilidade em 
relação ao saneamento básico local? Nós vamos assistir dois vídeos 
sobre o tema proposto e dividir a turma em quatro grupos, vocês 
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terão a liberdade para a formação dos grupos. Logo após, cada 
grupo irá montar um roteiro para entrevistar pessoas e ou entidades 
da nossa comunidade, que vocês acham que estão envolvidos nessas 
questões sobre o saneamento básico, para entrevista-los. Importante 
ressaltar que essa entrevista deve ser gravada no aparelho celular de 
um componente de cada grupo e em data a ser combinada, vocês 
deverão trazer e apresentar os vídeos gravados com as entrevistas.”    

  

Por isso, o diagrama 2 retrata parte de uma rede em que o saneamento básico é o 

elemento central, desse estudo entretanto, podemos perceber que ao longo dessa 

pesquisa, esse conceito foi se ampliando para todos os participantes envolvidos. 

Segundo a TAR, essa rede não se fecha e novos elementos podem ser agregados a 

qualquer momento nessa configuração. Por isso, entendemos que até o próprio 

pesquisador insere-se a essa rede com o intuito de analisar as inferências no ensino 

aprendizado dos alunos, após a leitura da pré-produção de vídeos e também das 

gravações das entrevistas realizada pelos alunos. 

Ressaltamos que essa rede demonstra os humanos e não-humanos envolvidos no 

saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado, além de apresentar seus 

fluxos, circulações e alianças. Conforme a TAR, isso é importante, uma vez que 

oportuniza a visualização dos sujeitos ordenadamente, possibilitando ao leitor extrair o 

maior número possível de informações desse tema socioambiental. 

No contexto de Cachoeira do Brumado observamos a construção do fato quando 

elementos ligados ao meio social, ao ambiente, a economia, à comunidade, bem como à 

empresas que exploram a pedra sabão, se entremeiam em uma extensa rede. Os actantes 

com o decorrer do tempo deixam “rastros” em diversos sentidos, afetando direta ou 

indiretamente a população.   

Da mesma maneira, iniciamos a análise desses “rastros” pelas implicações 

relacionadas ao meio ambiente. Por isso, entendemos que o pó, que é resíduo da 

produção artesanal da panela de pedra, afeta o solo, a fauna, a flora, os rios e a 

população em geral. Acreditamos que a falta de saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado, afeta também e diretamente, a economia local que tem sua renda pautada no 

artesanato de pedra sabão e também no turismo: pois compromete a visitação da 

cachoeira e com isso perde-se uma oportunidade de ganho econômico. 

Acreditamos que a questão do saneamento básico em Cachoeira do Brumado 

poderia encontrar soluções interessantes se o governo municipal implementasse 

políticas públicas destinadas a esse fim. Pressupomos que um investimento de 

qualidade no saneamento básico é uma estratégia de tratamento e prevenção coletiva, e 
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ainda pode minimizar danos, principalmente nos setores da saúde e educação. Segundo 

Valduga e Dal-Farra (2015, p 767): 

No que tange ao processo educacional, estudos recentes têm indicado que, 

para a efetiva mitigação de tais problemas, é imprescindível desenvolver 

medidas não estruturais voltadas à educação formal e não formal que possam 

instrumentalizar e sensibilizar professores, estudantes e a comunidade do 

entorno, para que colaborem com esse processo de construção de um local 

saudável para a habitação humana e adequado para os demais seres vivos.  

Resumindo as explicitações citadas, a falta de saneamento básico em Cachoeira 

do Brumado, apresentaram algumas associações entre o saneamento básico e a 

produção artesanal de panela de pedra, oportunizando a aprendizagem dos alunos sobre 

o tema central, por meio da oficina, conforme o diagrama apresentado. Afirmamos que 

a pesquisa com a pré-produção de vídeos sobre esse tema central, é tida como um Ator-

Rede. Para isso, observamos por meio do diagrama as muitas amarrações que 

envolveram os diversos atores que fazem parte de uma forma direta ou indireta do 

saneamento básico em Cachoeira do Brumado. Ainda, nos balizamos nas palavras de 

Latour (1994, p.51), que ao citar a Constituição, dizia que ela “[...] explicava tudo, mas 

esquecia tudo que estava no meio.” Afinidade que podemos perceber em relação ao 

saneamento básico, uma vez que ao tocar nesse assunto, não fica esclarecido até onde 

vai a responsabilidade de cada pessoa, instituições e até porque não dizer, do governo 

municipal, estadual e da União. 

Para Serra (1998) isso é um lapso, visto que não existe verdade “absoluta”, 

enfatizando que para acontecer um mundo pós-moderno democrático, devemos ter uma 

ampla discussão entre todos os elementos da sociedade, e não apenas por especialistas.  

Serra (1998) ainda apregoa que todos os saberes são importantes, inclusive o senso 

comum, que podemos entender como “[...] o menor denominador comum daquilo em 

que um grupo ou um povo coletivamente acredita [...]” (SANTOS, 2000, p.37). Por 

essa ótica, não devemos olvidar o fato de que por reiteradas vezes a comunidade de 

Cachoeira do Brumado se pronunciou junto ao município, inclusive por meios de 

audiências públicas, nas quais a comunidade pleiteava pelo saneamento básico no 

distrito, mesmo assim não tiveram seu “senso comum” levado em consideração. 

Logo, apresentadas e explicitadas, algumas das implicações sobre o saneamento 

básico em Cachoeira do Brumado, abrimos a “caixa preta” da oficina e detalhamos as 

translações e os desvios de interesse existentes a seguir.   
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5.3.2- Abrindo a caixa preta da oficina de pré-produção de vídeos: associações e 

desvios 

A segunda parte da apresentação dos resultados mostra um recorte dos 

principais momentos de translações e os desvios ocorridos durante a oficina de 

produção de vídeos sobre o tema saneamento básico. Nesse sentido, entendemos que:    

[...] os fatos são fabricados por uma rede de atores (humanos e não 
humanos), também chamados de actantes, que se associam por meio de 
movimentos de translação de interesses, com o objetivo de estender a rede 
no tempo e no espaço, tornando-a estabilizada. (ALLAIN et al., 2014, p.2)   

   

Ainda por essa ótica, Latour (2000) afirma que, ao transladar os interesses 

poderemos nos remeter a uma nova significação desses interesses, conduzindo os 

indivíduos para outros caminhos.  Nessa interpretação, Latour (2000) demonstra as 

nuances da elaboração dos fatos científicos, no esforço de explicar o conceito de 

translação de interesses. Nesta concepção, Latour ressalta o papel dos actantes na 

consolidação das redes, além da sua importância no fluxo e circulação desta rede, que a 

priori poderia ocorrer sem muitas alterações (desvios) no seu transcurso. Dessa forma, 

poderemos ter uma “caixa-preta”, transcorrida sem grandes alterações em sua 

performatividade.   

Para Latour (2000), esse processo de construção de fatos científicos, não é 

simples de acontecer. Por isso, exige por parte do cientista ou construtor, um certo 

talento para entrelaçar cada vez mais actantes nestas redes de elaboração, tanto 

humanos como não-humanos. Dessa forma, poderemos ter uma rede cada vez mais 

entrelaçada e robusta em sua estrutura.   

A partir desta verificação, Latour (2000) aponta cinco estratégias de translações 

de interesses, que iremos apresentar a seguir e também utilizaremos na análise dos 

trechos de falas apresentados posteriormente. 

Tais estratégias surgem como um instrumento para se incluir mais actantes no 

transcorrer dos fatos, além de possibilitar a análise do comportamento e ações destes 

actantes na construção destes fatos. 

A primeira estratégia de interesse se caracteriza na prudência do objetivo inicial 

do cientista na construção de um fato, pode vir a ser subordinado caso ele queira seguir 

outras intenções, em relação aos outros interesses dos actantes da rede. Em outras 

palavras, é como se o cientista quisesse forçadamente seguir o que o outro actante da 

rede deseja (LATOUR, 2000).  

Latour (2000) assegura que a segunda estratégia é mais incomum de ocorrer. 

Entretanto, ela é harmônica com a anteriormente citada. Nesta, há um afastamento de 
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interesse dos outros actantes da rede, que sem aporte para seguir seus próprios 

interesses, optam por seguir os interesses do actante “construtor” da elaboração dos 

fatos.  Resumindo, é como se os outros actantes da rede sem ter pra onde recorrer, 

passam a seguir o mesmo caminho do actante construtor do fato.  

A terceira estratégia nos revela que podem ser produzidos “atalhos” para se 

alcançar o propósito desejado. Para essa estratégia, Latour (2000) afirma que o objetivo 

dos outros actantes da rede não ficam à deriva, entretanto, o construtor indica outros 

caminhos, “novas” rotas, em que os outros actantes chegarão com maior rapidez em 

seus interesses. É como se o cientista afirmasse “para pegar um atalho, um outro 

caminho...”.   

A penúltima estratégia citada por Latour (2000) vem perfazer as adversidades 

que a estratégia anterior pode incorrer. Salientamos aqui que ao acatar a estratégia 

anteriormente citada, ela pode implicar em algumas desvantagens. A principal delas 

relaciona-se ao fato do cientista atender a seus “interesses próprios”. Ou melhor, ao 

sugerir uma nova rota, desvio ou um novo caminho, o cientista claramente quer que o 

actante desta rede percorra outro caminho o qual ele está propondo. Tal sugestão, pode 

se mostrar tão desvantajosa que pode se tornar um “descaminho”.   

Nesse caminho, esta quarta estratégia procura alterar os “rumos” tomados pelos 

actantes, ao escolher os caminhos propostos pelo construtor dos fatos, para se alcançar 

os objetivos. Para que estes interesses sejam remodelados, há cinco táticas, propostas 

por Latour (2000): a) deslocar objetivos; b) inventar novos objetivos; c) inventar novos 

grupos; d) tornar invisível o desvio e e) vencer o que Latour denomina de “provas de 

atribuição”.   

Visto as quatro estratégias anteriores, Latour (2000), revela a quinta e última 

estratégia, enfatizando que é de suma importância os rumos propostos anteriormente  

por ele para se alcançar o objetivo traçado. Nesse sentido, “suma importância é 

conseguir o interesse das pessoas por uma dada alegação, fazendo-as percorrer no 

tempo e no espaço, transformando-a numa caixa-preta e disseminando-a amplamente” 

(ALLAIN et al., 2014, p.4). 

Além disso, Moraes (2001) complementa que um evento não é formado em seu 

todo por uma racionalidade, mas sim, pelas consequências advindas da racionalidade 

quando tal evento é recebido pela comunidade científica. É indispensável, que tal fato 

venha causar o interesse, o poder de convencimento, a formação de uma nova 

informação. Dessa forma, um fato nada mais é que a associação de elementos da 

natureza com a sociedade.   
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Exposta a concepção sobre o desvio de interesse, nos pautamos no dia da oficina 

de pré-produção de vídeos sobre o tema saneamento básico, no contexto de Cachoeira 

do Brumado, que teve dois momentos em seu transcorrer. O primeiro momento se 

iniciou com o professor pedindo aos grupos que se formassem, como combinado no dia 

da apresentação da proposta. Em seguida ocorreu a apresentação dos vídeos e fotos 

sobre o tema abordado. A dedicação nesse dia foi excelente, e em consequência disso, 

houve muitos questionamentos ao professor entre a apresentação dos vídeos e fotos. 

Era perceptível o grande interesse por parte dos alunos que queriam conhecer mais 

sobre a realidade acerca do saneamento básico no contexto local, diante das 

implicações causadas pela produção artesanal da panela de pedra. Os grupos faziam 

questionamentos interessantes ao ponto de percebermos as translações que estavam 

ocorrendo na rede que se formava. Uma ocorrência digna de menção, foi que em certo 

momento da exposição das fotos da comunidade, um grupo trouxe à baila alguns 

questionamentos sobre os direitos humanos, podemos destacar aqui que a aluna Clara 

(grupo 4), pediu licença para o professor para ler um trecho da Lei 11.445/2007. O 

professor aproveitou a oportunidade e esclareceu prontamente o aluno Jorge (grupo 4), 

indicando a Lei 11.445/2007 que rege o saneamento básico como tema de pesquisa e 

estudo, como fez a aluna Clara (grupo 4). Compreendemos aqui que essa motivação 

dos alunos foi fundamental para a compreensão da questão controversa que representa 

o saneamento básico em Cachoeira do Brumado. Por isso nos amparamos em Latour 

(2000), que assegura que para a resolução de uma questão controversa devemos 

analisar diversos actantes.   

Nesse sentido, observamos que o professor ao fazer a exposição dos vídeos e 

fotos aos alunos, motivou os alunos a pensarem no saneamento básico no contexto da 

realidade em que vivem, uma vez que pudemos perceber a perplexidade em cada rosto 

e ainda com a fala da aluna Jéssica (grupo 1): “... meu Deus quanto estrago” e, 

também com a fala da aluna Odete (grupo 2) quando propôs ao grupo que a entrevista 

fosse feita coma irmã dela, que é médica na Unidade Básica de Saúde da comunidade 

de Cachoeira do Brumado e ocupa a função de Médico da Família. No desenrolar da 

oficina o professor recorre a diversos actantes para agregar elementos em relação ao 

saneamento básico: alunos, Associação de Artesãos, vídeos informativos, leis, 

produção de panelas de pedra, pó de pedra, etc. Segundo ainda Coutinho et al. (2014), 

jamais devemos julgar um actante isolado, ou seja, apenas o professor, para tal 

devemos levar em consideração todos os actantes para que haja o entendimento de uma 

questão controversa. 
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No episódio apresentado a seguir, apresentamos as falas dos grupos após o 

professor apresentar os vídeos informativos e as fotos da comunidade para que os 

alunos percebessem o saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado:   

Depois de apreciarem as fotos das fábricas de produção artesanal de panelas de 

pedra, o aluno José Carlos
25

 (grupo 1), fez a seguinte observação:   

“nossas fábricas são bem pobrinhas, se a gente comparar com as que 

a gente viu no filme. As nossas não tem nem parede direito...”  

Um outro, o Emanuel (grupo 2) fez a seguinte colocação:      

“Professor, porque no filme o moço estava usando bota, um negócio 

engraçado que tampava o rosto? Aqui em Cachoeira ninguém usa 

nada disso”  

Professor: “Infelizmente a grande maioria dos artesãos não fazem 

uso dos Equipamentos de Proteção Individual- EPIs, que são de uso 

obrigatório para sua própria proteção e o patrão deve fornecer pro 

funcionário.”   

Mais um aluno se manifestou, com uma fala interessante, o Edgar (grupo 3):   

“meu pai faz panela de pedra, ele tem que saber de tudo isso.”  

A falta de uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI é constante e 

corriqueira entre os artesãos que produzem a panela de pedra. Dessa forma, eles ficam 

expostos a vários tipos de acidentes decorrentes desse trabalho. Eles poderiam usar 

luvas, bota, óculos e máscara por exemplo, para minimizar a oportunidade de 

ocorrência de algum acidente. Vale ressaltar que a inalação constante do pó, resíduo da 

produção artesanal de panelas de pedra, pode causar doenças pulmonares como talcose 

e silicose por exemplo. Nesse momento o professor explicou ao aluno a importância do 

uso de EPIs, para minimizar possíveis doenças que correlacionam com a atividade 

laboral de artesão. Pelo que se percebe, os artesãos sabem do risco que correm com 

esse trabalho, entretanto, parece que esse assunto não é muito comentado na 

comunidade, ou ainda não dão a devida importância para a própria saúde, como 

podemos observar na fala do Sr Gege, entrevistado pelo grupo 3, quando a aluna 

Lúcia pergunta sobre o uso de EPIs, ele responde: “...pra mim tudo isso é bobagem, 

                                                 

25
 Nome fictício como todos os outros de alunos que serão citados nesta pesquisa.  
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nunca tive nada e trabalho assim minha vida inteira.”   Importante relatar que a aluna 

Lucia (grupo 3), comentou que o Sr Gege, trabalha descalço, com os pés do pó de 

pedra que acumula no próprio torno.  

Acreditamos que perante as falas do aluno José Carlos (grupo 1), Emanuel 

(grupo 2), Edgar (grupo 3) e do professor apresentadas acima, podemos estabelecer 

um diálogo da EDH, trilhando pelo caminho do empoderamento de grupos e sujeitos, 

com a TAR. Podemos perceber esse diálogo, no momento que os alunos começam a 

compreender melhor, as implicações que a extração da pedra sabão e a produção 

artesanal de panelas de pedra, trazem para o saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado, momento esse, que começa a performar a rede.  

Durante a apresentação das fotos das localidades que sofreram o impacto da 

extração da pedra sabão na comunidade de Cachoeira do Brumado, percebemos que 

alguns alunos ficaram impressionados. Apesar de todos os alunos pertencerem a 

famílias que sobrevivem do recurso oriundo da produção artesanal da panela de pedra, 

muitos não tinham a menor noção de como era extraída essa matéria prima para esse 

tipo de trabalho.   

Nesse momento, a aluna Jessica (grupo 1) falou:  

 “Nossa senhora, que estrago...”   

Depois que as fotos do descarte do pó de pedra foram apreciadas pelos alunos, 

a aluna Betânia (grupo 4) falou:  

 “professor, meu pai e meu tio, não tem onde jogar o pó de pedra, 

como eles vão fazer então?”  

Outra aluna, a Clara (grupo 4) argumentou:  

“olhando tudo isso, nem parece que a gente tem direito de alguma 

coisa”  

Professor: “por isso que é importante vocês saberem o é que a Lei 

11.445/2007, ela pode nos ajudar muito, vocês precisam pesquisar 

esta Lei”.    

As fotos que demonstram o descarte do pó e da pedra que são resíduos da 

produção artesanal de panelas causou um choque nos alunos. A grande maioria desse 

descarte é efetuado no leito do rio da comunidade, em terrenos baldios ou em valas nas 
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estradas de terra. Poucos artesãos aproveitam o pó-resíduo da produção artesanal de 

panelas de pedra, por exemplo como fertilizante. Segundo Santos (2010), esse pó da 

pedra sabão é um material rico em magnésio e cálcio, micronutrientes importantes para 

as plantas, também poderia ser utilizado na fabricação de refratários ou ainda na 

fabricação de cosméticos. Desta forma poderíamos encontrar um descarte menos 

agressivo ao meio ambiente e ter ganhos econômicos e ambientais.  

Nesse momento da oficina de pré-produção de vídeos, podemos perceber mais 

uma interação da EDH com a TAR. As falas das alunas Jessica (grupo 1), Betânia 

(grupo 2), Clara (grupo 4) e do professor coadunam com a formação de sujeitos de 

direitos estabelecidos pela EDH. As respectivas falas de alunas e professores, 

provocam mais performances na rede formada.  

O professor continuou esclarecendo os alunos e solicitou que eles pegassem 

seus cadernos e começassem a produção do roteiro para a entrevista a partir das 

sensações trazidas pelos vídeos sobre o saneamento básico, o vídeo da extração de 

pedra sabão e também pelas fotos. Aquele era o momento dos alunos fazerem a relação 

do material apresentado com a realidade de Cachoeira do Brumado.  A tecnologia, 

inclusive vídeos e fotografias, segundo Pazzini e Araujo (2013, p. 6): “é um grande 

recurso tecnológico que permite experimentar sensações do mundo e de nós mesmos”.    

Entendemos aqui, que esse estímulo inicial foi importante para o andamento da 

oficina. Latour (2012, p.50), afirma que “relacionar-se com um grupo é um processo 

sem fim, constituído por laços incertos, frágeis, controvertidos e mutáveis”. Esses 

grupos desfrutam de “porta-vozes” que ficam encarregados de estar sempre 

reafirmando a posição do grupo, como se fosse um oficial de recrutamento (LATOUR, 

2012).   

Contexto, que vem de encontro com a fala de um aluno quando compara os 

vídeos sobre o saneamento básico e extração da pedra sabão contrastando com a 

realidade de Cachoeira do Brumado. Aluno Jorge (grupo 4): “tanta coisa de 

saneamento que a gente não sabia.”  

Acreditamos que tal colocação feita pelo aluno, ainda é imprecisa e incompleta, 

diante de um tema tão complexo, que pretendemos apresentar no desenrolar da oficina.   

Ainda a partir dessas falas, salientamos as falas das alunas Betânia e Clara 

(grupo 4), reafirmam a fala do aluno Jorge (grupo 4), então podemos perceber, novas 

translações se efetivaram. Temos ainda que o professor, nessa pesquisa pode ser 

entendido como “construtor” de fatos, terá que ajustar seu objetivo inicial na 



 

79 

 

construção desse fato, no caso o saneamento básico no contexto de Cachoeira do 

Brumado.  

A partir dos elementos da Lei 11.445/2007, que estabelece as Diretrizes 

Nacionais da Política Federal para o Saneamento Básico apresentada nesse trabalho, 

entendemos que a falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado, é um descaso 

político como mencionado pela aluna Clara (grupo 4). E o professor se quiser seguir 

com sua intencionalidade de apresentar aos alunos elementos que reafirmam a premissa 

de que não temos a quem recorrer, terá que nesse momento da oficina levar em 

consideração a primeira e a segunda fala das alunas do grupo 2, que direciona total 

responsabilidade aos pais que são artesãos, como se os artesãos tivessem o dever de 

resolver as questões da falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado. Perante 

o contexto apresentado, ressaltamos que o professor corre o “risco” de no decorrer das 

atividades perder o controle da controvérsia apresentada, não conseguindo dessa forma 

controlar os caminhos em que o entendimento das alunas sobre a falta de saneamento 

básico, possa ser modificado. Entretanto, esse fato foi desmistificado, como ficou 

evidenciado ao término da oficina, quando nas pré-produções de vídeos dos alunos, um 

grupo já apontava o saneamento básico como Diretos Humanos. 

Outro ponto que destacamos, se dá ao fato “de quem cobrar o saneamento 

básico em Cachoeira do Brumado, como e quem deve fazer essa cobrança”. Para tanto, 

apresentamos o episódio abaixo:   

Professor: “Diante do vídeo que vocês assistiram sobre o 

saneamento básico, a quem devemos pedir solução para falta de saneamento básico 

aqui em Cachoeira?”  

Um aluno, o João (grupo 1) respondeu:   

“Acho que a gente tinha que falar com o prefeito.” 

Outro aluno, o Jorge (grupo 4) argumentou:   

“Acho que a gente tinha que falar também com os artesãos.”   

A aluna Odete (grupo 2) disse:    

“Vou falar pro meu tio falar tudo isso na reunião da Associação dos  

Artesãos e eles podem falar com o prefeito.” 
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 Latour (2012, p.55), afirma que “os grupos não são coisas silenciosas, mas o 

produto provisório de um rumor constante feito por milhões de vozes contraditórias 

sobre o que vem a ser grupo e quem pertence a ele”. E para tal, como destacamos nas 

falas acima, diversas “vozes” apresentam intencionalidades, e que é precursora da 

formação de muitos grupos e antigrupos (LATOUR, 2012).  

Nesse aspecto, percebemos nesses trechos de falas, a aplicação da estratégia 

translação de interesse 3.  Nesta estratégia de interesse utilizada, o construtor dos fatos 

oferece aos alunos vários caminhos, aqui também entendidos como “atalhos” para se 

chegar ao objetivo pretendido: que a comunidade de Cachoeira do Brumado perceba a 

falta de saneamento básico. Para tal, o professor relaciona aos alunos alguns pontos 

chaves a esse respeito como o descarte inadequado do pó de pedra, que resíduo da 

produção artesanal de panelas, as doenças respiratórias que os artesãos podem 

desenvolver por causa do pó de pedra, dentre outros.  

Pretendemos aqui, estabelecer mais um diálogo entre a TAR e a EDH, uma vez 

que por meio das falas dos alunos: João (grupo 1), Jorge (grupo 4), Odete (grupo 2) 

e também do da fala do professor, podemos perceber um movimento de translação 

preconizado pela TAR e também, que se efetivou o Educar para nunca mais, 

preconizado pela EDH. Os alunos conseguiram articular uma trajetória entre a realidade 

deles e o direito negado e, ainda conseguiram identificar a ausência do Estado, no que 

diz respeito ao saneamento básico em Cachoeira do Brumado, diante do exposto, mais 

um movimento de translação se efetivou na rede. 

Até o presente momento, explicitamos a interação da EDH com a TAR como 

contribuição para interpretação da oficina de vídeos sobre o saneamento básico em 

Cachoeira do Brumado, entretanto, podemos perceber essa interação durante todo o 

processo dessa oficina.   

Nessa ótica, destacamos a fala da aluna Odete (grupo 2):  

“Vamos entrevistar a minha irmã, ela é médica do postinho de saúde 

daqui de Cachoeira, ela pode ajudar a gente respondendo nossa 

entrevista sobre o saneamento básico e o pó de pedra.”  

Notamos, a partir de tal assertiva, que o professor já havia apontado este 

caminho para se chegar mais “depressa” em seu objetivo de mostrar quais as pessoas e 

ou instituições os alunos deveriam entrevistar. Compreendemos, que a referida aluna do 

grupo 2- Odete até poderia dispor de outras pessoas ou instituições para entrevistar 

sobre o saneamento básico em Cachoeira do Brumado, entretanto, toma um desvio mais 
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curto e bem sinalizado pelo professor. Salientamos ainda, que conforme o trecho 

apresentado, o professor em nenhum momento desconsidera outros tipos de pessoas 

citadas pelos outros grupos, o que reforça a utilização da estratégia de translação de 

interesse 3. 

A partir dessas motivações apresentadas, e também dos desvios de interesses 

envolvidos até o momento, podemos perceber que muitos elementos foram agregados 

nas discussões em relação a falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado. 

Dessa forma, esquematizamos a rede pelo Diagrama 3, os movimentos até então aqui 

empreendidos pelos actantes:   

Diagrama 3: movimentos empreendidos na oficina 

 

 

Legenda: Grupos formados                         _________  
                 Resposta dos Grupos                                    _________  
  Implicações da falta de saneamento básico _________  

Fluxo de resposta                                         _________  
Fonte: elaborado pela autora  

 

Conforme essa representação, apresentamos as respostas dos alunos quando 

questionados sobre a falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado e quais as 

implicações que a produção artesanal da panela de pedra nessa questão, podemos 

observar a diversidade de respostas. Nesse sentido, ainda salientamos a utilização das 

estratégias de translações de interesses 1 e 3, conforme já apresentadas nesta sessão.    
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Ressaltamos algumas das muitas consequências que a falta de saneamento 

básico e produção artesanal de panela de pedra, acarreta para Cachoeira do Brumado a 

partir do diagrama 3 apresentado: extração de pedra, grande impacto ambiental, 

degradação de montanhas, reaproveitamento do pó que é resíduo da produção artesanal 

da panela, saúde coletiva, divulgação da Lei 11.445/2007 por meio da Associação de 

Artesãos e cobrança dessa mesma Lei junto ao governo municipal.  

Perante o cenário supracitado e amparados em Latour (2000), ressaltamos que a 

rede representada é híbrida, visto que ela é rodeada de elementos que estão em 

constante interação. Salientamos que nas palavras de Latour (2000, p.180), “[...] essas 

conexões transformam os recursos que estão dispersos, convertendo-os em uma teia 

que parece estender-se para todos os lados”.   

Evidenciamos aqui uma parcela desta trama híbrida, a partir do diagrama 

apresentado, para elucidar como estes vários elementos da falta do saneamento básico, 

encontram-se interligados e se prolongam para todos os lados à medida que outros 

elementos vão se juntando a rede formada. Podemos declarar ainda que a EDH, 

estabeleceu um diálogo constante e direto com a TAR, diante das controvérsias 

estabelecidas durante toda a oficina de pré-produção de vídeos sobre o saneamento 

básico.    

Quando a aluna Jessica (grupo 1), após ver a foto da extração de pedra sabão 

em Cachoeira do Brumado- exclama: “[...] nossa senhora, que estrago...”. O contexto 

apresentado pela aluna, podemos entender que a extração de pedra sabão na 

comunidade causa um grande impacto ambiental, desde a aquisição da matéria prima, a 

produção das panelas, até o descarte de resíduo da produção de panelas no rio. Esse 

impacto é verificado em vários âmbitos, porque pode causar doenças respiratórias nos 

artesãos, atinge a fauna, a flora e o solo. Entendemos que por isso os alunos do Grupo 

4, clamam por direitos, uma vez que a falta de saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado, acarreta várias consequências pro meio ambiente e para a população em 

geral.    

Não vislumbramos nenhuma atitude de mudança por parte do governo 

municipal em relação a falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado, apesar 

da população ter se manifestado a esse respeito, inclusive por meio de audiências 

públicas. Devemos relembrar que Cachoeira do Brumado é conhecida mundialmente 

pelo artesanato e pela magnífica queda d’água, que promove o turismo local e 

movimenta a economia da comunidade.    
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Circunstância essa, que foi levada até para sala de aula. Entretanto, quando 

foram indagados sobre o saneamento básico na comunidade, discorreram sobre o tema 

como se fosse um assunto banal. Nesse sentido, o professor utilizou-se da estratégia de 

translação interesse do tipo 1, no transcorrer da construção dos fatos. No caso, este leva 

em consideração o entendimento inicial da falta de saneamento básico como se fosse 

algo corriqueiro por parte dos alunos, para que no desenrolar da oficina com suas 

respectivas intencionalidades esse entendimento fosse modificado.    

A partir dos argumentos dos alunos João e Jessica (grupo 1), observamos que 

os impactos ambientais mencionados por eles, são decorrentes de vários elementos 

interligados como: descarte do pó que é resíduo da produção artesanal de panelas de 

pedra, saúde coletiva, direitos humanos, políticas públicas, economia entre outros. 

Elementos que vão se estendendo para todos os lados e crescendo com o tempo, a partir 

do momento que mais respostas a que abarcam a falta de saneamento básico em 

Cachoeira do Brumado são dadas por outros grupos, e os componentes do Grupo 1 vão 

se entremeando nos grupos ou antigrupos formados.   

Nesse contexto apresentado, destacamos que Latour (2012, p.75), ao se referir a 

expressão “ator-rede”, ressalta que “o ator, na expressão hifenizada “ator-rede”, não é 

fonte de um ato e sim o móvel de um amplo conjunto de entidades que enxameiam em 

sua direção”. Por isso, entendemos que o ator (aluno João - grupo 1), também é uma 

fonte de incerteza, em que suas ações podem ser influenciadas com o passar da oficina.  

Não se sabe quem e o quê leva os actantes agirem desse modo.    

Portanto, após essa provocação inicial, em que foram discutidas as 

consequências da falta de saneamento básico, temos a conformação de uma rede, em 

que podemos observar uma reunião de actantes fortemente unidos durante a oficina, 

com constantes ações que promovem densidade na rede e permite que ela se sustente. E 

por isso, a seguir pormenorizamos como esta rede se desenvolve e cresce, em que 

destacamos a translação entre os actantes (CALLON, 1986), no caso, a interação entre 

vídeos, fotos, alunos e professor.   

Salientamos aqui, que as fotos utilizadas durante a oficina eram da exploração 

da pedra sabão, de fábricas de panelas de pedra e descarte do resíduo da produção de 

panelas, todas da própria comunidade. Acreditamos que as fotos dispõem de imenso 

potencial para abrir controvérsias, como nas fotos da comunidade que foram 

apresentadas aos alunos. Tal premissa se ampara pelo fato das fotos apresentarem 

informações polêmicas, que até então pareciam banais para os alunos.   
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Diante do grande volume de informações sobre o saneamento básico, 

pressupomos assim como Carvalho e Lopes (2009), que na maioria das vezes, a mídia 

“[...] em nada contribui para ter a sociedade não especializada participando de debates 

controversos que rondam o mundo científico-tecnológico”. Nessa perspectiva, 

evidenciamos que matérias veiculadas nas redes sociais da região dos Inconfidentes, 

não veicularam de maneira equânime os acontecimentos referentes ao saneamento 

básico, principalmente no que diz respeito a Cachoeira do Brumado, dando “vozes” na 

maioria das vezes para o governo municipal ou para quem a representava.    

Dessa forma, a comunidade de Cachoeira do Brumado, não possui o mesmo 

espaço nas mídias que os porta-vozes do governo municipal, o que implica em uma 

dissonância entre o real contexto e a notícia veiculada na sociedade. Pressupomos que 

em uma democracia, tal situação se apresenta como inconveniente, uma vez que omite 

a participação de todos os atores envolvidos na falta do saneamento básico.   

A seguir, apresentamos algumas fotos que foram utilizadas, para contextualizar 

as implicações da produção artesanal de panelas de pedra, com o saneamento básico em 

Cachoeira do Brumado, fotos: a) que demonstram explicitamente o impacto ambiental 

provocado pela extração de pedra sabão em Cachoeira do Brumado (Figuras 12 e 13); 

b) as condições das estruturas físicas das fábricas que produzem as panelas de pedra 

(Figuras 14 e 15); c) o desuso de Equipamento Proteção Individual (EPI) por parte dos 

artesãos na cadeia produtiva de panelas de pedra (Figura 16); d) descarte de resíduos da 

produção de panelas – restos de pedra e pó (Figuras 17 e 18).  
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   Figura 12: Extração de pedra sabão em Cachoeira do Brumado. Fonte: Arquivo pessoal da autora  

 
  Figura 13: Impacto ambiental após extração da pedra sabão em Cachoeira do Brumado. Fonte: Arquivo       

pessoal da autora.  
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Durante a apresentação das fotos dessas localidades que sofreram o impacto da 

extração da pedra sabão na comunidade de Cachoeira do Brumado, percebemos que 

alguns alunos ficaram impressionados. Apesar de todos os alunos pertencerem a 

famílias que sobrevivem do recurso oriundo da produção artesanal da panela de pedra, 

muitos não tinham a menor noção de como era extraída essa matéria prima para esse 

tipo de trabalho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Fábrica de produção artesanal de panela de pedra. Fonte: Arquivo pessoal da autora.  

 

Figura 15: Fábrica de produção artesanal de panelas de pedra. Fonte: Arquivo pessoal da autora  

Importante ressaltar que mais de 80% (oitenta por cento) das fábricas que 

produzem a panela de pedra artesanal são situadas na orla do rio. Esta localização era 

estratégica porque antigamente, os tornos eram movidos a água e também para facilitar 
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o descarte do pó-resíduo da produção. Atualmente só existe um torno movido a água na 

comunidade, todos os demais são elétricos. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Falta de uso de EPIs. Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

   A falta de uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI,é constante e 

corriqueira entre os artesãos que produzem a panela de pedra. Dessa forma, eles ficam 

expostos a vários tipos de acidentes decorrentes desse trabalho. Eles poderiam usar EPIs 

para minimizar a oportunidade de acontecer algum acidente. Vale ressaltar que a 

inalação constante do pó que é resíduo da produção artesanal de panelas de pedra pode 

causar doenças pulmonares como talcose e silicose por exemplo. Pelo que pudemos 

perceber pelas entrevistas realizadas pelos alunos, os artesãos têm ciência de doenças 

pulmonares correlacionadas com o ofício de artesão, entretanto não têm ciência do risco 

que correm com esse trabalho, porque não priorizam a própria saúde. Conforme o 

trecho de entrevista do grupo 3:  

Lúcia (grupo 3): “Sr. Gege, há quanto tempo o senhor trabalha nesse 

ofício?”  

Sr. Gege: “A minha vida toda, estou com 67 anos.”  
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Lucia: “O senhor faz uso de equipamento de proteção individual?”  

Sr. Gege: “Pra mim isso tudo é bobagem, criei meus filhos todos 

trabalhando aqui desse jeito que vocês estão vendo. Nunca usei 

óculos nem máscara, nem sapato eu tenho o costume de usar. Nunca 

aconteceu nada, também nunca ouvi falar que algum companheiro 

teve doença no pulmão.”  

        Figura 17: Descarte do pó, resíduo da produção de panelas. Fonte: Arquivo pessoal da autora  

  

 

 

 

    

 

  

 
 

 

 

 

 

Figura 18: Descarte do pó de pedra-resíduo da produção artesanal de panelas. Fonte: Arquivo pessoal      

da autora. 
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 As figuras 17 e 18 demonstram o descarte do pó e da pedra que são resíduos da 

produção artesanal de panelas. A grande maioria desse descarte é efetuado no leito do 

rio da comunidade, em terrenos baldios ou em valas de estradas de terra. Poucos 

artesãos aproveitam o pó-resíduo da produção artesanal de panelas de pedra, como 

fertilizante.  

A partir desse momento, seguimos a pré-produção de vídeos da oficina, 

apresentaremos a seguir episódios que demonstram as compreensões a respeito da falta 

de saneamento básico decorrentes dessa rede sociomaterial. Acreditamos que, a 

inserção desse objeto, também designado como “coisas” por Latour, é que na prática 

sustenta uma “frágil sociedade” (LATOUR, 2012). Esses objetos também devem 

participar das ações, deixar rastros, serem levados em consideração. Somente dessa 

forma poderemos ter um agregado social ainda mais solidificado, mesmo que esses 

objetos transmitam seus efeitos em “silêncio”. Desta forma, o professor solicitou aos 

grupos que comecem a produção do roteiro da entrevista, que é a pré-produção dos 

vídeos a serem gravados pelos alunos, conforme episódio abaixo:   

Professor: “[...]Pessoal, vamos pegar os cadernos e produzir o 

roteiro da entrevista que vocês vão gravar. De agora em diante, cada 

grupo deve fazer o roteiro, direcionando as perguntas sobre o 

saneamento básico, de acordo com a pessoa ou instituição que deseja 

entrevistar.   

  

Desse modo, o professor buscou estabelecer uma ligação entre as fotos da 

comunidade e alunos, instigando-os a posterior discussão das fotos em questão. 

Salientamos, que o professor utiliza-se da criação de “atalhos”, evidenciando o uso da 

estratégia de translação de interesse 3. Nesta, o construtor dos fatos, se vale das fotos 

com as implicações do saneamento básico, oportunizando dessa maneira vários 

“caminhos”, que podem ser trilhados pelos alunos na compreensão do saneamento 

básico no contexto de Cachoeira do Brumado. 

Observamos ainda, que durante a oficina, os grupos conversavam em voz baixa, 

e que parece que houve engajamento e motivação para a produção escrita por parte dos 

alunos. Percebemos também que no decorrer da produção escrita, os alunos 

encontravam um caminho próprio, com seus cuidados e preocupações, com a intenção 

de produzirem um roteiro de qualidade para a entrevista.  

Nesse sentido, separamos dois trechos a seguir - salientamos no primeiro trecho, 

o cuidado de uma aluna para escolher uma pessoa da comunidade para ser entrevistada. 

Percebemos que na concepção da aluna, a pessoa a ser entrevistada deveria ser um 

artesão com muita experiência na produção artesanal de panelas de pedra. Por esse 
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motivo provavelmente o artesão entrevistado traria mais contribuições para o trabalho 

em questão. Percebemos ainda o cuidado por parte dos alunos para abordar a pessoa 

que eles queriam entrevistar, demonstrando respeito em relação à liberdade de 

participação do artesão nesse trabalho.  

 

Trecho 1  

Isabela: “Quem vocês acham que devemos entrevistar?”.  

Marcela: “Acho que alguém que faz panela há muito tempo, vai ter 

mais coisa pra gente perguntar.”  

Lúcia: “Então, vamos conversar com seu Gegê Barbudo, acho que 

ele é o mais velho que conheço e ainda faz panela até hoje.”  

 Isabela: “Será que ele aceita gravar a entrevista?”.  

Lúcia: “Deixa comigo, ele é meu vizinho”.  

Nesse segundo trecho salientamos a preocupação de outra aluna para escrever 

um texto com boa qualidade para a entrevista, no qual a apresentação da equipe de 

alunos deveria deixar claro que estavam fazendo um trabalho escolar sobre o tema 

saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado:  

 

Trecho 2  

     Matilde: “Qual será nossa primeira pergunta?”  

Marcos: “Acho que a gente tem que começar falando quem a gente 

é, e o que a gente está estudando”.  

Josefa: “Verdade, a gente fala que é aluno da Escola Estadual 

[...] e estamos fazendo um trabalho sobre o saneamento básico na 

nossa comunidade, e aí a gente já faz a primeira pergunta.”    

Matilde: “Pois é. E qual vai ser a primeira pergunta?”.  

Marcos: “A gente deve perguntar a quanto tempo ele faz panela. 

Depois a gente pergunta se ele sempre produziu do mesmo jeito ou 

se teve alguma mudança no jeito de fazer.”  
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 Compreendemos, que esse incentivo para a produção textual durante a oficina é 

importante. Sabemos que esses alunos, se encontram no último ano do ensino 

fundamental, estão a caminho do ensino médio, portanto devem começar a se 

familiarizarem com esse tipo de atividade. 

  Nesse sentido, pressupomos que tal produção possa contribuir para que o aluno 

disserte a respeito de assuntos contemporâneos e que requerem um entendimento ativo 

e crítico, incentivando-os dessa forma a produzirem outros registros escritos futuros.    

Frisamos ainda que durante a escrita, notamos outro tipo de comportamento na 

oficina. Percebemos que mesmo com os subsídios apresentados pelo professor durante 

as mobilizações sobre o saneamento básico, em que se utilizou de diferentes estratégias 

de interesses, alguns alunos ainda possuíam outro entendimento com relação ao 

saneamento básico, conforme trecho abaixo:   

Mariana: “Já que a entrevista é sobre saneamento básico, a gente 

não vai perguntar nada sobre o tratamento de água, nem do lixo?”.  

Matias: “Não Mariana.”  

Mariana: “Mas como não?”.   

Professor: “Mariana, vamos pensar um pouquinho... você acha que 

diante do que vimos nos vídeos e nas fotos, o pó de pedra pode ser 

considerado como lixo?”.   

Mariana: “Nossa professor, eu não tinha pensado nisso.”  

Mediante os trechos de fala, nos pautamos em Martins et al. (2014), que 

assegura que o registro escrito pode ser um momento em que o aluno construa uma 

resposta mais estruturada em relação a questão proposta inicial. E para tanto, nos 

pautamos ainda em Venturini (2010), que afirma que os alunos podem “concordar na 

discordância”, como na indagação apresentada por Mariana.    

Entendemos que ao questionar o professor, se deveria perguntar sobre o lixo ou 

sobre o tratamento da água, mesmo depois das mobilizações empreendidas, somos 

levados acreditar que a aluna expressou que o saneamento básico compreende 

simplesmente o tratamento de água e a coleta de lixo. Entretanto, não temos certeza que 

ela concorde que o saneamento básico abarque outras questões além do lixo e do 

tratamento da água, principalmente no contexto de Cachoeira do Brumado. 
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Tal contexto, nos faz ainda supor que a aluna ao tomar os “atalhos” (estratégia 

de translação de interesse 3), que o professor sugeriu no princípio da oficina, acabou 

perdendo os “rumos” do entendimento inicial que objetivava o professor, que era 

ratificar o entendimento sobre o saneamento básico. Concordando com Latour (2000), 

fica difícil de determinar quem foi o responsável por este afastamento na tomada desse 

caminho e consequentemente a mudança na acepção do objetivo do construtor. 

 Ressaltamos aqui, que como dito anteriormente, houve uma mudança de 

professor da disciplina de ciências nessa turma em que aplicamos esse produto 

educacional, por esse motivo não tivemos acesso às produções escritas dos roteiros de 

entrevistas dos grupos. Entretanto, tivemos acesso às gravações das entrevistas 

realizadas pelos alunos e, a seguir, iremos destacar as observações que constituímos, 

dos momentos de aprendizagens oportunizados pelos vídeos e fotos.  

 No trecho abaixo temos o registro em vídeo, da entrevista dos membros do 

Grupo 1. Eles entrevistaram um artesão que é pai de um aluno dessa turma. Durante a 

produção de vídeo, a aluna Jessica salientou a preocupação com o impacto ambiental 

causado pelo pó, que é resíduo da produção artesanal de panelas de pedra, e ainda 

aborda questões de políticas públicas. 

Jessica (grupo 1): “Seu Roberto, boa tarde. Nós estamos fazendo um 

trabalho de ciências sobre o saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado. Nós podemos gravar uma entrevista com o senhor?”.  

Roberto: “Pois não.”  

Jessica: “A gente queria que o Sr. explicasse como é o processo de 

produção de panela de pedra”.  

Roberto: “A pedra vem em blocos e precisa desgarrar. Tudo feito na 

mão com a alavanca. Depois a pedra vai pro torno. Depois que a 

peça sai do torno ela é lixada e vai pro acabamento final.”  

Jessica: “Todo esse processo gera muito pó, não é mesmo? O que é 

feito do pó de pedra?”.  

Roberto: “ A gente tem que colocar na caminhonete e procurar uma 

vala para jogar, longe da comunidade.”  

Jessica: “A prefeitura ajuda de alguma maneira, para tirar o pó de 

pedra daqui da comunidade?”  
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Roberto: “Não. Cada produtor tem que dar um jeito no material que 

sobra da produção.”  

Jessica: “O senhor acha que esse pó poderia ter um destino 

diferente?”       

Roberto: “Sim. Parece até que já tem alguns estudos, mas por 

enquanto não é nada que a gente possa fazer”.  

 

Diante da produção de vídeo do grupo 1, por meio da fala da Jessica, 

reiteramos que a produção de vídeo e o grupo, agiram mutuamente
26

 em um processo 

que fica claro a translação. Para tanto, ela afirma que o processo de produção de 

panelas de pedra gera um pó como resíduo e, logo em seguida pergunta o que é feito 

com esse resíduo da produção. Esse questionamento por parte da aluna, nos faz crer que 

ela apropriou da ideia de que o pó de pedra traz implicações para o saneamento básico 

na comunidade de Cachoeira do Brumado. Pressupomos, que para a ocorrência dessa 

transformação a aluna se associou com a exposição dos vídeos sobre: o saneamento 

básico, extração de pedra sabão e as fotos da comunidade, por que durante a exposição, 

foram muitos os momentos de reflexões, críticas, com consequente expressão de sua 

opinião, que teve como registro, essa produção de vídeo.   

  Compreendemos ainda, que o construtor dos fatos, no caso o professor, atinge o 

seu objetivo pretendido incialmente. Temos dessa forma, que a estratégia de translação 

de interesse 5 é objetivada, uma vez que para se atingir o objetivo desejado, todas as 

outras estratégias de translação de interesse foram utilizadas na rede construída.    

  Apoiados ainda em Batista et al. (2013), afirmamos que a aprendizagem 

decorrente dessa proposta educacional, não se dá no interior da mente da aluna, mas 

sim, a partir da interação dela com os vídeos informativos sobre: saneamento básico, 

extração de pedra sabão e fotos da comunidade contextualizando a realidade local. E 

nessa perspectiva, apresentamos a seguir outro trecho de fala da aluna Odete (grupo 2) 

que evidenciamos tal afirmação: Será que nossos pais sabem que o pó faz mal para a nossa 

saúde e para o meio ambiente?”  

Diante do trecho apresentado, entendemos que durante a translação entre os 

actantes, no caso, aluna, vídeos e fotos, tivemos mais um momento de modificação da 

aluna. Sabemos, que a maioria das mídias, não aponta o pó de pedra que é resíduo da 

                                                 

26
 No que diz respeito de como os objetos e coisas moldam os seres humanos, ainda se busca segundo a  

TAR uma melhor compreensão da aplicabilidade dessa perspectiva  
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produção de panelas, como um problema ambiental intrinsicamente ligado ao 

saneamento básico. Evidenciam a falta de tratamento da água e esgoto, e a coleta de 

lixo, praticamente como únicos pontos pertinentes ao saneamento básico no contexto de 

Cachoeira do Brumado, entretanto esquecem que para tratar a água, esse pó que é 

resíduo da produção artesanal de panelas, deve ter outro destino que não seja as valas 

ou o rio Brumado. Esquecem ainda que esse mesmo pó causa sérios problemas de 

saúde a comunidade.    

Entretanto, Jessica ao assistir os vídeos informativos e em seguida fazer a 

comparação com as fotos da comunidade, tem seu entendimento afetado no que diz 

respeito a sua concepção inicial em relação ao saneamento básico em Cachoeira do 

Brumado, que por causa da produção artesanal de panelas de pedra, torna-se um 

assunto ainda mais polêmico e complexo. Dessa forma, ela questiona sobre o 

posicionamento do governo municipal diante de uma situação tão preocupante, que 

interfere diretamente na qualidade de vida dos habitantes da comunidade, uma vez que 

a produção artesanal de panelas de pedra é a base da economia daquele lugar.   

  Por isso, diante da produção de vídeo apresentada, entendemos os vídeos e 

fotos como mediadores na prática educativa desenvolvida, em que estes tiveram o 

mesmo atributo que o actante humano no desenvolvimento das atividades.   

  Ainda com vistas a aprendizagem decorrente da oficina de vídeo sobre o 

saneamento básico, destacamos no trecho a seguir, a entrevista que os membros do 

grupo 4 realizou com mais um artesão da comunidade, abordando claramente aspectos 

socioeconômicos, socioambientais e Direitos Humanos:    

Carlos (grupo 4): “Seu Edson, viemos conversar com o senhor, 

para saber algumas coisas sobre o artesanato de panela de 

pedra. É um trabalho de ciências que estamos fazendo. O senhor 

poderia responder algumas perguntas?”  

Edson: “Com o maior prazer, se tiver no meu alcance.”  

Carlos: “Com quem o senhor aprendeu a fazer panelas de pedra?”  

Edson: “Na minha família esse oficio é tradição, passa de pai pra 

filho há várias gerações.”   

Carlos: “O senhor trabalha em outra atividade além da produção de 

panelas?”  
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Edson: “Não. Meu pai sustentou toda a família: mulher e cinco 

filhos com a produção de panelas, e eu estou indo pro mesmo 

caminho.”  

Carlos: “Seu Edson, o pessoal que trabalha pro senhor, usa 
equipamento de proteção individual?”  

Edson: “A gente fornece óculos de proteção e bota, mas eles não 

usam.”  

Carlos: “O senhor acha que as condições da fábrica permite (sic) 

que os trabalhadores, trabalhem normalmente nos dias de chuva?”  

Edson: “Nem sempre o trabalho rende, justamente porque 

conforme a chuva vem, impede o trabalho, mas a fábrica tem que 

ser aberta por causa do pó.   

Carlos: “Falando do pó, o senhor consegue pensar numa utilidade 

pra ele?  

Edson: “Aqui em casa ele é usado como adubo, mas a produção é 

muita, tinha que ser aproveitado de outra maneira.”  

Carlos: “Nesse trabalho que estamos fazendo da escola, o 

professor falou que na Universidade Federal de Ouro Preto já 

encontraram um jeito de aproveitar esse pó para fazer material 

de construção. O senhor já ouviu falar alguma coisa a respeito?”  

Edson: “Ainda não, mas a ideia é boa.”   

A partir da produção do grupo do Carlos, entendemos que foram diversos os 

conhecimentos mobilizados a partir da relação entre vídeos, fotos e o aluno. 

Conhecimentos esses estabelecidos por meio das mobilizações ocorridas durante a 

oficina, em momentos de discussões, e posterior produção do roteiro da entrevista sobre 

o saneamento básico em Cachoeira do Brumado.   

   Nesse contexto, nas palavras do aluno Carlos (grupo 4): “O senhor acha que as 

condições da fábrica permitem que os trabalhadores trabalhem normalmente em dias 

de chuva?”. Entendemos que tal representação, não ocorreu apenas em sua mente. 

Acreditamos que tais associações a partir da sua fala advém de uma reorganização que 

o aluno provavelmente fez desde o primeiro momento da oficina, em que conforme já 
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apresentado, teve alguns grupos enfatizando as implicações econômicas, ambientais e 

também os Direitos Humanos decorrentes do Saneamento Básico.   

Noutro trecho, o mesmo aluno faz a seguinte pergunta “O pessoal que trabalha 

pro senhor usa Equipamento de proteção individual?”. Premissa, que também havia 

sido levantada e discutida, durante a oficina, no momento em que o professor abordou a 

Lei 11.445/2007 que destaca o saneamento básico como um Direito Humano.   

Ainda durante a oficina, um grupo destacou a importância da saúde dos artesãos 

e da comunidade em geral, diante da exposição constante e contínua ao pó de pedra que 

é resíduo da produção artesanal das panelas, uma vez que muitas fábricas foram 

construídas no quintal das próprias residências. Esse grupo salientou a relevância da 

saúde para a qualidade de vida dos habitantes da comunidade de Cachoeira do 

Brumado, diante da falta de Saneamento Básico.   

  Em suma, conforme asseveram Coutinho (et al., 2014), temos mais um 

exemplo de como a aprendizagem é uma reorganização de uma rede, e a salientamos 

nos trechos supracitados, a partir das produções de vídeos realizadas pelos alunos. 

Acreditamos que essas aprendizagens não se deram por transmissões de 

conhecimentos, mudanças conceituais ou formas de pensamentos preestabelecidas.    

E por isso, a partir da oficina de pré-produção de vídeos, quebramos um 

paradigma em relação a aprendizagem que é entendida por muitos como um processo 

de apropriação individual. Conforme afirma Latour (2004), temos que por meio da 

oficina os alunos construíram seu aprendizado porque foram “afetados” pelos vídeos 

informativos sobre o saneamento básico e sobre a extração de pedra sabão, que traziam 

diversos elementos a respeito do tema e também das fotos que contextualizavam a 

realidade local em distintos âmbitos: social, econômico, meio ambiente, cultural e 

também em Direitos Humanos.   

 Ainda nessa perspectiva, nos apoiamos em Latour (2008), que assevera que ser 

afetado é notar e relacionar diferenças antes não percebidas. Contexto esse que também 

representamos na fala da aluna Odete durante a socialização das produções de vídeos, 

quando ela declara que essa pesquisa foi interessante, uma vez que no decorrer desse 

trabalho, ela pode perceber que a cidadania está atrelada a responsabilidades 

socioambientais. Percebemos também que a referida aluna, apropriou do ensino 

embasado nos Direitos Humanos, o que nos leva a crer que ela foi afetada. Por isso,    

destacamos o trecho  abaixo:   

Odete (grupo 4): “Quando falamos em saneamento básico, muitos 

pensam que não é nossa obrigação, que nós não temos culpa desses 
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problemas, pois eles estão enganados, nós sim somos responsáveis”. 

A mesma aluna, em outro momento: “Achamos esse trabalho muito 

interessante e construtivo, pois nos ensinou que o saneamento básico 

é nosso dever como cidadão. Devemos lutar pelos nossos direitos de 

termos um saneamento básico decente, uma manutenção do sistema 

de esgoto, coleta, remoção e destinação final do lixo, afinal tudo isso 

que estamos expondo nada mais é que um direito assegurado pela 

constituição federal e definido pela Lei 11.445/2007.”     

Por essa ótica, temos que as mídias são muito importantes no processo de 

“afetar” os actantes, conforme demonstrado nessa pesquisa. No caso, os vídeos, fotos e 

a Lei 11.445/2007 foram elementos relevantes na conformação de outras redes 

sociomateriais.    

Desse ponto de vista, destacamos o vídeo que aborda o tema saneamento básico, 

disponível no youtube, no link https://www.youtube.com/watch?v=Tka19Nf0CA , o 

vídeo que aborda a extração de pedra sabão, demonstrando o grande impacto ambiental 

oriundo dessa extração, disponível no youtube, no link    

https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I, e a Lei 11.445/2207 que versa o 

Saneamento Básico como Direitos Humanos. Desta forma, pressupomos que o 

Saneamento Básico em Cachoeira do Brumado possa atrair diferentes olhares conforme 

a produção da aluna Odete.   

   Por isso, sustentados na perspectiva TAR, a partir dos dados obtidos, 

acreditamos que a oficina de produção de vídeos, possibilitou compreendermos estes 

elementos, como co-participantes nos processos e nas relações de ensino/aprendizagem 

dos alunos, e ainda podemos também considerar como um importante elemento na 

prática educacional adotada. Declaramos ainda que a interação da EDH com a TAR se 

efetivou durante todo o processo educacional proporcionando aos educandos 

apropriarem de pontos cruciais da EDH: Empoderamento de grupos e sujeitos, Formar 

sujeitos de direitos e Educar para nunca mais e, consequentemente vários movimentos 

de translação ocorreram em função dessa interação.     

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
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6- ADAPTAÇÕES NA OFICINA: TEMATIZAÇÃO   

Nessa sessão, salientamos que após a sua aplicação, nosso produto educacional 

passou por algumas modificações em sua estrutura visando uma melhor aplicabilidade. 

Desse modo, acreditamos proporcionar aos alunos e a comunidade escolar olhar mais 

de perto, ficar a par, discutir e refletir sobre as produções oportunizadas durante a 

oficina de produção de vídeos.    

Ressaltamos que a principal alteração se pautou no acréscimo de um quinto 

momento na oficina. Por isso, sugerimos que após as gravações das entrevistas, os 

alunos sejam convidados a socializarem suas produções para toda comunidade escolar. 

Para tanto, sugerimos um dos vários dias festivos do calendário escolar, como por 

exemplo: na Semana para a Vida ou no Dia da Virada da Educação que acontece em 

datas pré-determinadas em todas as escolas da rede pública estadual, ou ainda no dia 22 

de março, por ser o dia mundial da água. Sugerimos ainda que a escola crie um canal 

no youtube e divulgue os trabalhos dos alunos. 

Entendemos, que ao socializar suas produções em dias escolares festivos, os 

alunos participantes da oficina, bem como toda comunidade escolar: professores, 

diretores, servidores em geral, e alunos de outras classes poderão se inteirar sobre os 

nuances do Saneamento Básico na comunidade de Cachoeira do Brumado. 

  Pressupomos que a criação de um canal da escola no youtube, seja um 

instrumento motivador para os alunos nessa era tecnológica, e também por ser um 

processo rápido e prático, que pode ser utilizado como estratégia de socialização de um 

assunto, como no caso do Saneamento Básico no contexto de Cachoeira do Brumado, à 

comunidade internauta. Entendemos que esse canal no youtube, pode ser uma fonte de 

“novas” notícias, para divulgar e socializar os inúmeros trabalhos realizados pela 

comunidade escolar, não necessitando de muito tempo para tal. Dessa forma, 

poderemos ter professores, diretores, outros alunos, e qualquer outra pessoa, inteirados 

sobre os “rumos” que tomaram o Saneamento Básico no contexto de Cachoeira do 

Brumado, embasado na Educação em Direitos Humanos.   

Ademais, a criação de um canal no youtube, não gera gastos, oportunizando 

ainda os alunos a evoluírem em suas capacidades de pesquisa, leitura, escrita e a 

utilizarem a tecnologia a favor do aprendizado. Tais alunos por meio da produção de 

vídeos, poderão ainda aperfeiçoar seus argumentos ante um assunto, de forma mais 

reflexiva, ponderada e crítica. 
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Adepta a isto, pressupomos que a comunidade escolar que adotar esse trabalho 

educativo, poderá prosperar na capacidade reflexiva, amparada no contexto que estão 

inseridos.     

Premissa esta que se justifica pelo fato de:   
[...] o vídeo pode ser utilizado como uma tecnologia de fins pedagógicos e 
como instrumento de ensino-aprendizagem e não somente como um 
transmissor de imagens. Para isso, a metodologia exploratória parte da 
análise de vídeos no youtube (PAZZINI e ARAÚJO, 2013, p.1)   
 

Nesse caminho, temos ainda que:    

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos 
os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele - nos toca e "tocamos" os outros, 
estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo 
envolvente. Pelo vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o 

mundo, nós mesmos (CONZ, 2010, P.7).   

 

Ademais, Pazzini e Araújo (2010), afirmam que os vídeos inseridos na prática 

pedagógica podem ser um instrumento enriquecedor, proporciona o desenvolvimento 

da linguagem, da criatividade, da imaginação e ainda possibilita ao educando mais 

entusiasmo durante as aulas. Dessa forma, os alunos ficam motivados e as aulas ficam 

mais dinâmicas. Quando bem produzido, instiga a pesquisa, a leitura crítica e reflexiva, 

e ainda pode ser um dispositivo importante para a formação de um cidadão. Este estará 

muito mais fortalecido, e poderá desenvolver um papel importante na sociedade, mais 

crítico e reflexivo, quando aspectos controversos, como o saneamento básico vierem à 

tona na sociedade. 

Em suma, nos parece pertinente a inclusão desse quinto momento na oficina 

pedagógica. Acreditamos, que este “novo” momento poderá expandir muito na 

disseminação das informações em relação ao Saneamento Básico no contexto de 

Cachoeira do Brumado, bem como a reflexão das implicações e entraves da exploração 

mineral realizada no Brasil.  
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A presente pesquisa procurou analisar as possíveis contribuições dos vídeos, 

fotos e da Educação em Direitos Humanos sobre o Saneamento Básico em Cachoeira 

do Brumado, para com o ensino/aprendizagem dos alunos. Desse modo, analisamos as 

translações entre os actantes durante uma oficina pedagógica, em que professores, 

alunos, vídeos, fotos e a Educação em Direitos Humanos foram vistos pelo mesmo 

prisma.   

Partimos de uma inquietude inicial, em que queríamos observar e analisar o que 

os alunos do ensino fundamental II, aprendem quando estão envolvidos numa oficina 

de pré-produção de vídeos sobre o tema saneamento básico. 

Trabalhávamos ainda com a perspectiva, segundo o referencial teórico 

metodológico da TAR adotado nesta pesquisa, que os muitos actantes mobilizados na 

oficina conseguiriam ser essenciais para a mobilização e aprendizagem dos sujeitos. 

Dessa forma, poderíamos ter aumentadas a complexidade da posição desse sujeito 

diante do tema saneamento básico, que por sinal é cercado de controvérsias.    

A partir desse contexto, elaboramos, executamos e avaliamos uma oficina com 

vídeos e fotos, embasada na Educação em Direitos Humanos. Analisamos vários 

vídeos sobre o tema saneamento básico no youtube e sugerimos apenas dois em nosso 

produto educacional, que foi direcionado para uma turma de 9º ano do ensino 

fundamental. Tivemos a predileção por vídeos curtos, levando em consideração o 

tempo disponível dos professores envolvidos nessa pesquisa, para aplicação do 

produto.   

A partir dos dados obtidos e suas interpretações por meio da perspectiva da 

TAR, destacamos que foram diversos momentos de translações ocorridos no 

desenvolvimento da oficina, em que os alunos mostraram um entendimento sobre o 

saneamento básico que até então, não possuíam. Esse entendimento se alargou quando 

o tema: saneamento básico foi contextualizado com a realidade da comunidade, 

levando em consideração que a produção artesanal de panelas de pedra move a 

economia local e ainda foi acrescido da Educação em Direitos Humanos. Nesse sentido, 

enfatizamos que a maioria dos alunos após as produções de vídeos sobre o saneamento 

básico contextualizado na comunidade de Cachoeira do Brumado, apresentaram uma 

nova concepção sobre o tema central: saneamento básico e também sobre Direitos 

Humanos.  O que verificamos foi que os alunos aprenderam que saneamento básico é 

um Direito Humano, que o pó que é resíduo da produção artesanal de panelas de pedra 

não é lixo, aprenderam ainda a importância da formação de grupos na cobrança de 
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direitos e, até mesmo a falácia dos políticos eles puderam perceber. Provavelmente eles 

aprenderam muito mais do que fomos capazes de observar, inclusive puderam 

experimentar a oportunidade de trabalhar em grupo, desenvolvendo novas habilidades, 

como a de construir uma entrevista e, respeitar o entrevistado com suas vivências, por 

exemplo. 

Temos ainda, que em outro momento de translação, fica evidenciado para os 

alunos que o governo municipal poderia implementar políticas públicas, no intuito de 

solucionar a falta de saneamento básico em Cachoeira do Brumado.  

Silva et al ( 2014, p. 4):  

destacam que a promoção de uma vida saudável é uma estratégia defendida 
pela Organização Mundial da Saúde, que tem como componente essencial o 
estabelecimento de políticas públicas com o intuito de favorecer o 
desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas para o melhoramento da 
qualidade de vida da população. As ações envolvendo medidas que 
estimulem a promoção da saúde pressupõem a necessidade de atividades 
educativas, como instrumentos importantes para a garantia de melhor 
condição de vida.  

Nesse sentido, nos apoiamos também em Oliveira e Queiroz (2017, p.1) que: 

reforça a possibilidade de diálogo entre as áreas Educação em Ciências e a Educação 

em Direitos Humanos (EDH), ou seja, pensar a ciência humanizada sem deixar de lado 

os conteúdos específicos. Sendo que o Plano Nacional da Educação (BRASIL, 2006), a 

Educação em Direitos Humanos:     

é compreendida como um processo que articula três dimensões: a) 
conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os 
mecanismos existentes para a sua proteção, assim como incentivar o 
exercício de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e 
comportamentos: desenvolver valores e fortalecer atitudes e comportamentos 
que respeitem os direitos humanos; c) ações: desencadear atividades para a 
promoção, defesa e reparação das violações aos direitos humanos.  

  

Em suma, temos que os vídeos, fotos e a EDH, foram importantes nesse 

processo de mobilização dos alunos, conforme trechos supracitados. Pressupomos que 

estes “afetaram” os alunos e foram essenciais para a conformação das redes 

sociomateriais apresentadas durante esta pesquisa.   

Diante do exposto, consideramos que o produto educacional desenvolvido, 

contribuiu para com o ensino/aprendizado dos alunos. Para tanto, ao analisarmos os 

dados, observamos que os alunos utilizaram-se dos argumentos que nos conduziram a 

um fluxo contínuo de ações, circulações e de informações sobre o saneamento básico a 

todo o momento em que eram mobilizados.    
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Tais condições, aderidas as várias estratégias de interesses desenvolvida pelos 

professores “construtores”, foram essenciais para a performance das redes, causando 

nesta um estado de estabilidade, de alianças fortificadas entre os actantes, além de 

poucas alterações em seu transcorrer.  Embasados nos argumentos teórico 

metodológicos da Teoria Ator-Rede, observamos ainda que a oficina nos suscitou uma 

extensa trama híbrida e complexa entre os actantes.   

Destacamos que as gravações de vídeos produzidas pelos alunos nos revelaram 

uma heterogeneidade de elementos deixando em evidencia as várias implicações que 

representou o saneamento básico no contexto de Cachoeira do Brumado. Dessa forma, 

afirmamos que os vídeos, fotos e a EDH empregadas na oficina contribuíram para com 

a aprendizagem dos alunos.     

Concluímos, que a partir da oficina com vídeos e fotos, que outras pesquisas 

devam levar em consideração os elementos não-humanos, uma vez que eles são 

importantes e fazem parte das práticas de ensino/aprendizagem nas salas de aulas. 

Assumimos, que o ensino/ aprendizagem na oficina, foi proporcionado com a utilização 

vídeos e fotos, que “afetaram” os alunos e seu entendimento a respeito do tema 

saneamento básico e ainda apropriaram da EDH.   

Por fim, destacamos que o produto educacional dessa pesquisa, deve ser 

adotado em trabalhos futuros, em que as limitações percebidas possam ser superadas e 

os resultados compartilhados com a comunidade onde foi desenvolvida a pesquisa e 

também em outros trabalhos na academia.   
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Proponentes: Marielze Pinto da Paixão 

Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Evelyn Jeniffer de Lima Toledo 

 

SANEAMENTO BÁSICO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA DE 

OFICINA PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEOS POR ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento básico é controle 

de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Podemos dizer que o saneamento 

abrange inúmeras ações socioeconômicas que objetivam alcançar a salubridade 

ambiental. Nesse contexto, reiterados esforços têm sido empreendidos para a 

implementação do Saneamento Básico em todo o mundo. Viabilizar essas ações que 

reforcem o saneamento básico refletem o respeito ao cuidado com o meio ambiente, 

com os recursos naturais, e prioritariamente com a água. Esse recurso natural se 

encontra em situação vulnerável na medida em que diminui sua quantidade e qualidade.  

Entretanto, no Brasil, o saneamento básico está muito longe do ideal, 

principalmente no que se refere a qualidade da água e à coleta e tratamento do esgoto 

sanitário. Essa precariedade do saneamento básico é vivenciada no cotidiano da 

comunidade de Cachoeira do Brumado, distrito que se localiza a 22 km da cidade de 

Mariana/MG. A comunidade tem como uma das principais atividades econômicas a 

exploração do esteatito
27

, vulgarmente conhecido como pedra sabão. A pedra sabão é 

utilizada para produção de peças ornamentais e utilitárias. Cachoeira do Brumado é 

conhecida mundialmente por causa da produção de panelas de pedra, desde a criação do 

distrito em 1850, nos tempos coloniais.  

                                                 

27
 Rocha metamórfica de baixa dureza composta basicamente por talco. 
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O processo de produção da panela é rudimentar e agride o ambiente desde a 

extração da pedra o que consequentemente implica no saneamento básico e na qualidade 

de vida das pessoas.  

Esse trabalho artesanal praticado na comunidade produz grande quantidade de 

poeira que se for inalada ou em contato com a pele propicia problemas respiratórios e 

dermatológicos, respectivamente. Ocasionalmente o esteatito pode apresentar asbestos 

(amianto) em sua composição, fibra que é potencialmente cancerígena. Esse material 

geralmente é ejetado em mananciais e nas proximidades dos rios, gerando problemas 

ambientais (SANTOS, 2010). 

  Diante do exposto, queremos instigar os alunos da educação básica a refletirem 

sobre o saneamento básico em Cachoeira do Brumado, embasados na Educação em 

Direitos Humanos. Para tal intento, assumimos essa situação como uma controvérsia 

socioambiental, uma vez que por meio subtemas, como: política, saúde pública, 

educação, dentre outros pretendemos possibilitar reflexões aos alunos que venham a 

construir novos conhecimentos e com isso contribuir para o ensino de ciências, por 

meio da oficina de vídeos. Dessa forma, pretendemos conduzir o aluno a formar opinião 

crítica, no que diz respeito ao meio ambiente, a saúde e consequentemente com a 

qualidade de vida.  

Esperamos que esse caderno venha a contribuir para a educação científica dos 

alunos nos municípios brasileiros e oportunizá-los a formação de uma educação pautada 

na cidadania, mais reflexiva e crítica, embasada nos princípios da ética, democracia e 

justiça social.  

Esse caderno de oficina deve se constituir em uma ferramenta que nos leva a 

percepção do processo de aprendizagem que podem ocorrer em produção de oficinas de 

vídeo realizadas por alunos do ensino fundamental sobre o tema saneamento básico. 

 Diante das questões levantadas em experiências anteriores, supomos que os 

alunos possam ser mobilizados por meio da produção de oficinas de vídeo, a se 

mobilizarem e se engajarem em discussões sobre o tema saneamento básico. No caso de 

Cachoeira de Brumado tomamos como referência a produção artesanal de panela de 

pedra sabão que movimenta a economia local. Chamamos a atenção para os problemas 

ambientais causados pelo o pó resultante dessa produção e outras intercorrências 

associadas a ausência de projetos de saneamento básico que atendam essa comunidade.    

As atividades propostas para a produção das oficinas devem proporcionar 

momentos para que os alunos tenham possibilidade de elaborar um documentário por 
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meio da produção de vídeos sobre a situação do saneamento básico na comunidade onde 

estão inseridos. Esperamos ainda que essas atividades, prioritariamente, oportunizem a 

criticidade e a ação política dos alunos. Desta forma, esperamos desenvolver uma 

educação diferenciada e responsável para com o meio ambiente e para as gerações 

futuras. 

 

Duração: 3 aulas. 

Público – alvo: Alunos do ensino fundamental ll.  

Materiais: 

 Data show; 

 Vídeo sobre o tema saneamento básico; 

 Fotos; 

 Cadernos (para elaboração do roteiro da entrevista) 

 Aparelhos de telefone celular; 

 

Momento 1: Problematizando o assunto-Aula 1   

Neste momento inicial objetiva-se levantar noções e conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o Saneamento básico e preparar espaços para discussões e reflexões 

acerca das controvérsias relativas ao assunto.   

Duração: Uma aula de 50 minutos.  

Metodologia: O professor deve dividir a turma em 4 grupos e iniciar uma breve 

discussão objetivando instigar os alunos a refletirem sobre o tema central: 

saneamento básico, com intuito levantar o conhecimentos prévios dos alunos 

relacionados ao tema (vide apêndice I). 

 

Momento II: Saneamento Básico no contexto de Cachoeira do Brumado 

embasado na Educação em Direitos Humanos-Aula 2 Identificando a rede 

Nessa aula o professor deve retomar o assunto da aula anterior e, oportunizar o 

espaço de discussão entre os alunos sobre o tema saneamento básico e subtemas que 

perpassam o tema central, como meio ambiente e economia, por exemplo.  

Metodologia: Com os grupos já formados, o professor deve apresentar os 

vídeos aos alunos sobre o tema: saneamento básico e sobre a extração da pedra sabão e, 
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também as fotos da extração de pedra sabão na comunidade de Cachoeira do Brumado 

(vide apêndice 2). Logo em seguida será o momento dos alunos escolherem os futuros 

entrevistados e, também produzirem o roteiro da entrevista para a filmagem dos vídeos.     

Acreditamos que nessa aula emerjam importantes controvérsias entre meio 

ambiente, saúde pública, economia, política e questões relacionadas aos Direitos 

Humanos.  

A proposta é levar os discentes à busca de conhecimentos e fundamentos de 

controvérsias que giram em torno do saneamento básico na comunidade de Cachoeira 

do Brumado. Acreditamos que será um momento rico e propício ao surgimento de 

demandas relativas principalmente ao meio ambiente e demais assuntos que permeiam 

o tema central: saneamento básico.   

Duração: Uma aula de 50 minutos.  

 

Momento 3: Socialização dos vídeos – Aula 3 Identificando as traduções  

Este é o momento final da sequência didática e espera-se que as etapas 

anteriores tenham oportunizado aos alunos além de um rico espaço para a construção 

do conhecimento, momentos de contato e reflexão com posições diversas em relação à 

temática explorada.  

Duração: Uma aula de 50 minutos  

Metodologia: Visando identificar e analisar as traduções e a aprendizagem o 

professor finalizará a aplicação da SD propondo um evento chamado ―Socialização 

das entrevistas. Neste evento ele poderá propor que cada grupo faça comentários sobre 

o trabalho, visando o compartilhamento de experiências e aprendizagens advindas 

dessa atividade.   

  

  

 

.  

 

 

 

APÊNDICE 2- Problematizando o Saneamento Básico no contexto de Cachoeira 

do Brumado 
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Durante esse processo de pré-produção, o (a) professor (a) deve se atentar aos grupos 

para que consigam seguir aspectos relevantes, que envolvem o tema saneamento básico. 

Para mediar estas questões de forma mais adequada, sugerimos que o (a) professor (a) 

alerte os alunos para os seguintes aspectos: água potável, esgotamento sanitário, águas 

pluviais, limpeza urbana e manejo do lixo, fazendo uma contextualização com a 

realidade local, aproveitando a oportunidade para dar enfoque no lixo. Ressaltamos 

ainda que o (a) professor (a) deve mediar a orientação dos grupos, embasado na 

Educação em Direitos Humanos e, no que diz respeito ao saneamento básico, a Lei 

federal 11.445/2007 é um suporte indispensável. Sugerimos ainda os seguintes 

questionamentos: 

 A água que chega em nossas residências, pode ser considerada como água 

potável? Por quê? 

Resposta: Não, porque a água que chega em nossas casas não é tratada. A água 

potável é aquela que podemos beber, como a água filtrada por exemplo.   

 Nosso esgoto sanitário tem um destino apropriado? 

Resposta: Não, porque ele é lançado no rio, sem o tratamento adequado.  

 Onde é lançado o esgoto sanitário de nossa comunidade? O que poderia ser 

feito para melhorar essa realidade? 

Resposta: O esgoto sanitário da nossa comunidade é lançado no rio e deveria ser 

tradado antes de ser ejetado no rio. 

 De quem é a responsabilidade de coletar e tratar o esgoto sanitário? 

Resposta: Essa responsabilidade é do Estado e do Município, que deve 

estabelecer parcerias com a União. 

 Temos uma coleta de lixo adequada em nossa comunidade? 

Resposta: Não. 

 O pó de pedra, resíduo da produção de panelas, deve ser considerado como 

lixo? 

Resposta: Sim. 

 Como o pó de pedra deveria ser descartado?  

Resposta: O pó de pedra deveria ser coletado pela Prefeitura do Município e ter 

um destino adequado, preferencialmente deveria ser reaproveitado.  

 A partir dessa situação o (a) professor (a) deve problematizar sobre a produção 

da panela de pedra. Para tanto recomenda-se enfatizar os subtemas: lixo/pó de 
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pedra/saúde/qualidade de vida, e para um melhor desfecho dessa situação, o (a) 

professor deve comentar que já existe estudos realizados na Universidade Federal de 

Ouro Preto-UFOP a esse respeito. Esse estudo realizado na UFOP propõe a 

possibilidade de um destino mais interessante para o pó que é resíduo da produção de 

panela de pedra, utilizando-o como matéria prima para produção de cerâmica. Dessa 

forma, pressupomos que os alunos tenham mais argumentos para a fase de pré-produção 

do documentário.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3- Contextualizando o Saneamento Básico em Cachoeira do Brumado 
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Apresentação do vídeo sobre o tema saneamento básico, vídeo e fotos da extração de 

pedra sabão e do descarte do pó resíduo da produção da panela de pedra  

 Professor (a), após um levantamento de informações para saber o que os alunos 

entendem sobre o tema saneamento básico e também sobre a influência que a produção 

do pó de pedra sabão pode ter sobre nossa saúde será a hora de exibir vídeos sobre o 

tema saneamento básico. Os links abaixo são sugestões para iniciar as oficinas: 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA e ou 

https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8 

 Para escolha dos vídeos, fizemos uma busca no Youtube, para selecionar o 

material que mais se adequaria a turma. Sugerimos ao professor (a), que faça essa 

seleção.  

 Após a exibição dos vídeos serão apresentadas as fotos e vídeo da extração da 

pedra sabão e do descarte do resíduo da produção de panelas de pedra. O link 

https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I foi usado para demonstração da 

extração dos blocos de pedra sabão, matéria prima para produção de panelas.      A 

apresentação das fotos tem a intenção de contextualizar a realidade do saneamento 

básico em Cachoeira do Brumado. Sugerimos ao professor (a) que procure pontos 

relevantes sobre o tema no contexto da sua comunidade e faça as fotos, para fazer 

comparações entre o vídeo escolhido e a realidade dos seus alunos. Seguem algumas 

imagens pertinentes a esse estudo: 

 As imagens são de duas fábricas de panelas de pedra e o pó residual da 

produção de panelas, importante ressaltar que essas fábricas (como a grande 

maioria), ficam na encosta do rio Brumado. Dessa forma, além da poeira, 

também contaminam a água do rio. 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Tka19Nf0CA
https://www.youtube.com/watch?v=KujlJMZBKV8
https://www.youtube.com/watch?v=h1vSzfmTR5I
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    Figura 1: Fábrica de panelas de pedra. Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 

Figura 2: Descarte do pó, resíduo da produção de panelas de pedra. Fonte: Arquivo   

pessoal da autora. 
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   Figura 3: Fábrica de produção de panelas de pedra. Fonte: Arquivo   pessoal da autora 

 

Figura 4: Descarte do pó, resíduo da produção de panelas de pedra. Fonte: Arquivo 

pessoal da autora. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Escola Estadual Dona Reparata Dias de Oliveira foi convidada a participar da 

pesquisa: “O SANEAMENTO BÁSICO COMO TEMA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA DE UMA OFICINA DE VÍDEOS PRODUZIDOS 

POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL”, que será realizada pelo (a) aluno 

(a) Marielze Pinto da Paixão 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/aprendizagem de 

alunos do Ensino Médio a partir de uma sequência didática sobre temas controversos 

que suscitam questões sobre Impactos da Mineração. 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 2018, nas 

dependências da escola.  

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 participar ou responder alguma pergunta, poderá recusar-se e estará 

livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo e 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. Informamos ainda que somente o discente e o orientador terão 

acesso aos dados e estes 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 produções textuais que serão elaborados pelos alunos sobre assuntos 

relacionados à temática Impactos da Mineração 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) 3559-1604 ou para o (a) mestrando (a) 

Marielze Pinto da Paixão, pelo telefone (31) 98338-5193 , 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 _____________________________________________________________ 

diretor(a) da Escola _____________________________________, li e entendi as 

informações precedentes e estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e 
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benefícios que a pesquisa implica, concordo em autorizar a participação da instituição 

sabendo que receberei uma cópia deste Termo de concordância.  

 

________________________________________________ 

Diretor(a) da Escola 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

Mariana,     de fevereiro de 2018. 
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ANEXO II  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O (A) PROFESSOR (A) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar da pesquisa “O SANEAMENTO BÁSICO COMO TEMA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA DE UMA OFICINA DE VÍDEOS PRODUZIDOS POR 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL” 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 do (a) aluno (a) Marielze Pinto da 

Paixão. 

O objetivo do estudo é compreender os processos de ensino/aprendizagem de alunos do Ensino 

Fundamental II a partir de uma sequência didática sobre temas controversos que suscitam questões sobre 

Saneamento Básico. O estudo será realizado no primeiro semestre de 2018 nas dependências da escola.  

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). 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo. Informamos ainda que somente a 

discente e o orientador terão acesso aos dados e estes 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 produções 

textuais que serão elaborados pelos alunos sobre assuntos relacionados à temática Impactos da Mineração 

abordados durante o desenvolvimento da sequência didática. Os resultados finais serão apresentados em uma 

defesa de mestrado e/ou artigo científico.  

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 pelo próprio pesquisador. 

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) 3559-1604 ou para o mestrando Marcelo Silva Celestino, pelo telefone (31) , 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).  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

 

 

Mariana, ____ de _________ de 2018 
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ANEXO III  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PAIS DOS 

ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 

 Convidamos seu filho ou filha a participar da pesquisa “O SANEAMENTO BÁSICO 

COMO TEMA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA DE UMA 

OFICINA DE VÍDEOS PRODUZIDOS POR ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL”, 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 do (a) aluno (a) Marieleze Pinto da 

Paixão.  

O objetivo do estudo é analisar como se configuram os processos de ensino 

aprendizagem sobre controvérsias socioambientais quando se utiliza uma sequência didática 

investigativa (SDI) acerca do Saneamento Básico, nas aulas de biologia dos alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental.  

Realizaremos diversas atividades de ensino investigativas relacionadas ao Saneamento 

Básico na comunidade de Cachoeira do Brumado. A ideia é preparar os alunos para discutir 

problemas e questões que estejam diretamente ligados às questões sociais, ambientais e éticas. 

Para o início da pesquisa, você deverá assinar este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o seu filho ou filha um Termo de Assentimento. O estudo será realizado no fim do ano letivo 

desta instituição, nas dependências da escola durante as aulas de Ciências com a presença do (a) 

professor (a).  

Durante a pesquisa trabalharemos com diálogos, debates e outras atividades que visam 

instrumentalizar os alunos da turma e formá-los enquanto cidadãos críticos capazes de opinar e 

intervir em assuntos na sociedade. É importante que você saiba que, ao propor esta pesquisa, 

pretendemos contribuir com o ensino responsável de ciências, uma vez que um dos objetivos é 

oportunizar uma educação científica que promova a aprendizagem de teorias e conceitos, 

mesmo que conflitantes com suas visões de mundo. Adotamos a prática de debates e diálogos, 

pois tais atividades promovem a exposição de forma respeitosa de ideias e conceitos. 

Acreditamos que tais atividades possibilitarão aos alunos a compreensão das relações entre a 

ciência, a tecnologia, a sociedade, e o ambiente, favorecendo um aprendizado diferenciado e 

motivador. 

Contudo, devemos esclarecer todos os riscos envolvidos neste estudo, que 

compreendem a revelação da identidade dos voluntários. 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 participante 

da pesquisa. Assim, manteremos sigilo sobre os dados que serão acessados apenas pelos 

pesquisadores e nos resguardaremos para que os participantes, identificados por pseudônimos, 

não tenham suas ações e opiniões reveladas publicamente.  

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. Para a 

utilização das imagens, pedimos a você e seu filho que assinem também um termo de utilização 

de imagens. Além disso, utilizaremos um caderno para anotações e produção de textos e 

atividades, que serão elaborados pelos alunos, sobre assuntos que envolvem ciência, tecnologia, 
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sociedade e ambiental, 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 e deletados dos computadores após este prazo.  

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, poderá recusar-se a participar da pesquisa sem qualquer prejuízo e 

os seus dados não serão objetos de análise. Ressalta-se, porém que como os conteúdos que serão 

trabalhados na atividade são inerentes ao currículo do ensino de ciências, a participação do 

aluno é imprescindível para o seu bom desempenho escolar. Neste sentido, ele participará das 

atividades, mas não será considerado como participante da pesquisa.  

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 pelo próprio pesquisador. 

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) 3559-1604 ou 

para o (a) mestrando (a) Marielze Pinto da Paixão, pelo telefone (31)98338-5193, 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 (a).  

 

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

 

Ouro Preto, ____ de ______de 2018. 
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ANEXO IV 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM DE VOZ PARA FINS DE 

PESQUISA 

 

Eu,  _____________________________________    autorizo a utilização da minha imagem e 

som de voz, na qualidade de participante/entrevistado (a) no projeto de pesquisa intitulado: O 

SANEAMENTO BÁSICO COMO TEMA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: 

UMA PROPOSTA DE UMA OFICINA DE VÍDEOS PRODUZIDOS POR 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL sob responsabilidade de Marielze Pinto da 

Paixão, vinculado ao Programa 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 . Minha imagem e som de voz podem ser utilizadas apenas para análise por 

parte da equipe de pesquisa. Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem 

som de voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto 

nas atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitada acima. Tenho ciência também de 

que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de 

responsabilidade do pesquisador responsável. Deste modo, declaro que autorizo, livre e 

espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e 

som de voz. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisador 

responsável pela pesquisa e a outra com o(a) participante.  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

 

________________________________________________ 

Profª. Marielze Pinto da Paixão 

Pesquisadora 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

 

Ouro Preto, ____ de ______ de 2018



 

127 
 

ANEXO V 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Marielze Pinto da Paixão, aluna do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. Fábio Augusto 

Rodrigues e Silva, gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa « O SANEAMENTO 

BÁSICO COMO TEMA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA PROPOSTA 

DE UMA OFICINA DE VÍDEOS PRODUZIDOS POR ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL”. 
A direção da escola aprovou essa proposta de pesquisa e o objetivo principal é analisar a 

aprendizagem a partir da aplicação de uma oficina de atividades que  acontecerão durante as 

aulas de Biologia com a presença do (a) professor (a) por um período de aproximadamente um 

mês e meio no início do ano letivo de 2018. Essas atividades irão ajudá-lo na compreensão de 

uma série de assuntos que envolvem a ciência, a tecnologia, sociedade e ambiental.  

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. Como os conteúdos abordados são tópicos do 

currículo do ensino médio é imprescindível que você participe das atividades. Entretanto, as suas 

falas e suas ações não serão objetos de análise nesta pesquisa. 

Informo ainda que a participação na pesquisa 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 pelo pesquisador. 

Durante a pesquisa promoveremos debates, diálogos e atividades que favorecerão a 

aprendizagem de conteúdos que envolvem ciência e a sociedade.  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 que serão acessíveis 

apenas a mim e o orientador.  

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 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, por isto você irá 

assinar um termo de utilização de imagem, 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. 

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 

você uma vez que pesquisa será custeada pelo próprio pesquisador. 

Quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Fábio Augusto 

Rodrigues e Silva, pelo telefone (31) 3559-1604 ou para mim Marielze Pinto da Paixão, pelo 

telefone (31) 98338-5193, 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. 
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________________________________________________ 

Marielze Pinto da Paixão / MG- 

Pesquisador Principal –  

 

___________________________________ 

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.   

 

Mariana, _______ de ________________________ de 2018. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 

 

 

 


