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RESUMO 

 
 

Essa pesquisa foi realizada em uma turma multisseriada que atende o 6º e 7º ano de 

uma escola pública do estado de Minas Gerais. Ela teve como objetivo principal a 

elaboração e avaliação de um paradidático com histórias em quadrinhos, como 

ferramenta auxiliar para as aulas de ciências em turmas multisseriadas, abordando o 

tema adaptação dos seres vivos, que é um conteúdo comum às duas series do 

Ensino Fundamental. A escolha pela produção do paradidático surgiu porque esse 

material pode ser uma possibilidade para lidar de maneira dinâmica com os desafios 

desse tipo de enturmação, trazendo novos olhares e práticas para o ensino de 

ciências nessas turmas, possibilitando aulas diferenciadas aos alunos e 

disponibilizando ao professor um material diferente para a educação científica. 

Nessa perspectiva utilizou–se na elaboração desse produto exemplo do ecossistema 

local, visando aproximar o conteúdo com realidade dos sujeitos. Como referencial 

teórico-metodológico utilizamos a Teoria Ator-Rede (TAR) com o objetivo de 

compreender a interação entre os humanos e não humanos que se constituem como 

elementos híbridos que formam redes de conhecimentos. Os vídeos, as anotações 

no caderno de campo, as atividades diagnósticas aplicadas aos alunos e as suas 

produções textuais possibilitaram a obtenção e a construção dos dados referentes a 

essa pesquisa. Esses dados possibilitaram identificar algumas limitações durante a 

aplicação do paradidático, mas também permitiram identificar fatores positivos na 

utilização do produto nas turmas multisseriadas, uma vez que ele proporcionou 

momentos de aprendizagem durante e a interação dos envolvidos formando assim 

uma rede de saberes. Sendo assim, com base na TAR, acreditamos que este 

produto seja um material diferenciado que possibilita interagir com a realidade dos 

alunos e colaborar para o ensino de ciências em turmas multisseriadas. 

 
 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, TAR, multisseriadas, adaptação. 
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ABSTRACT 

 

This research it was conducted   in a multi-grade class of 6th and 7th grade of a 

public school of Minas Gerais state. The principal objective was to elaborate and 

evaluate of   a paradigmatic with comics assistance tools for science multi-grade 

classes, approaching the adaptation of human being, the content is a common 

practice on the elementary school.  The choice for the production of the paradigmatic 

became principal with the material  has a possibility    of a dynamically challenging 

for the class, this is a new way to bring new views and practice for teaching science 

on those grades, this is a possibility of different classes for the science Education. 

From this perspective,  was utilized on the elaboration of this product examples of the 

local ecosystem, targeting to bring the content with reality to the subject.  Using a 

reference theoretical-methodological framework  of actor network  theory (ART) in 

order to understand the interaction between humans and not - humans that constitute 

themselves as a hybrid elements that form knowledge networks.  

The videos, the notes and the field notebook, as well as the diagnostic activities 

applied to the students and their textual productions, made it possible to obtain and 

construct the data related to this research. These data facilitated from some analyzes 

the identification of limitations during the application of the paradidatic, such as 

applying before students know the adaptation content of living beings, but also 

allowed to perceive positive factors in the use of the product in multigrade classes, a 

since it provided moments of learning and the interaction of those involved thus 

forming a network of knowledge. Base on ART, believes that this product is a 

differentiate material that allows interaction with students reality and collaboration in 

the science teaching in a multi-grade classes. 

 

 
 
Keywords: Science Teaching, TAR, multi-grade, adaptation. 
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APRESENTAÇÃO 

Iniciei minha graduação no ano de 2007, no Centro Universitário Metodista 

Izabela Hendrix, a princípio meu grande sonho era tornar uma grande pesquisadora 

na área biológica, mas o destino me encaminhou para a área da educação, da qual 

eu apaixonei. Comecei a lecionar os conteúdos de Ciências e Biologia em 2009, 

antes de terminar minha graduação, desse período até o ano de 2013, sempre 

trabalhei com turmas de ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Nessas duas modalidades tive momentos de muito aprendizado, em algumas 

situações senti realizada profissionalmente e em outras senti frustrada e 

desanimada. Entretanto a vontade de tentar estimular e incentivar meus alunos ao 

Ensino de Ciências e Biologia sempre foi maior, o que me permitiu muitas vezes 

modificar o ambiente e as práticas em sala aula. 

Desde os tempos da graduação sempre acreditei que o aluno deve ser um 

dos sujeitos principais no processo de formação nos diferentes níveis de ensino. 

Sempre pensei também que um aluno que participa, aprende melhor um conteúdo, 

dessa maneira procurei trabalhar com aulas práticas e explorando os diversos 

espaços disponíveis.  

Em 2013 precisei mudar de cidade e fui para o interior do leste mineiro, e foi 

nessa localidade que deparei com o maior desafio da minha profissão, lecionar em 

uma classe multisseriada que contemplava duas séries de ensino o 8º e o 9º ano, foi 

quando me perguntei: E aí? Eu nem sabia que existia essa modalidade de ensino e 

o pior não tinha nenhuma experiência. Comecei a me perguntar: o que deveria 

ensinar? O conteúdo do 8º ano? Ou do 9º? Ou seria melhor dividir a sala em dois 

ambientes? Existe um currículo para essa modalidade de ensino? E os alunos, será 

que vão conseguir aprender?  

Eram vários questionamentos e ninguém sabia informar como poderia sanar 

nossas dúvidas. Professores mais antigos da instituição faziam a divisão do quadro 

e a divisão imaginária da classe. Eu, mesmo não concordando com a metodologia 

na época, acabei adotando-a, mas aquilo me frustrava, fiquei dois meses nessa 

instituição, e levei para a vida aquela situação, sempre me questionando se teria 

algo diferente que poderia ser feito.  
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No ano de 2016 vi uma divulgação do Mestrado Profissional no Ensino de 

Ciências na Universidade Federal de Ouro Preto (MPEC/UFOP) em uma rede social, 

entrei na página do programa e li dois trabalhos produzidos, e pensei que essa 

poderia ser uma oportunidade de poder colaborar com os demais professores de 

Ciências que lecionam em classes multisseriadas. Participei do processo seletivo do 

MPEC e a surpresa: fui aprovada e premiada, pois o orientador que eu havia 

sugerido para me acompanhar nessa nova jornada, aceitou. Não tem como 

descrever o sentimento que tive naquele momento, e junto a alegria e satisfação, 

veio a preocupação, agora seria o momento de ir em busca do meu objetivo, buscar 

alternativas para auxiliar os professores de Ciências em classes multisseriadas.  

Matriculei-me em 2017 e veio a grande surpresa: a Teoria Ator Rede (TAR) 

como o meu principal referencial teórico. Compreender essa teoria tem sido um 

grande desafio, mas ela se tornou o suporte para a minha pesquisa, e colaborou 

para a produção, aplicação do meu produto. Este, por sinal, foi decidido ao pensar 

nos problemas existentes na educação multisseriada e nos obstáculos enfrentados 

por professores e alunos nesta modalidade de ensino tendo que lecionar para duas 

turmas distintas em uma mesma classe.  

Foi neste momento que decidi produzir um paradidático como ferramenta 

auxiliar no ensino do conteúdo adaptação dos seres vivos, cujo objetivo é abordar 

temas exigidos no Currículo Básico Comum (CBC) do 6º e 7º ano sem dividir a 

classe. 
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INTRODUÇÃO 
 

Essa pesquisa pretende contribuir trazendo novos olhares e práticas para o 

Ensino de Ciências em turmas multisseriadas, possibilitando aulas diferenciadas aos 

alunos e disponibilizando ao professor um material de educação científica como 

recurso para complementação pedagógica. Uma turma multisseriada é resultado do 

processo de enturmação que unifica os alunos independentemente dos níveis de 

aprendizado em uma mesma sala/classe, onde apenas um professor, na maioria das 

vezes, é o responsável por conduzir as aulas (MEDRADO, 2012). Em 11 de Janeiro 

de 2012 foi expedido o Ofício Circular nº 07/2012 que orienta a todas as Escolas 

Estaduais do Estado de Minas Gerais a 

... organizar turmas unificadas (multisseriadas) nos anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental, para garantir a continuidade dos 
estudos dos alunos, caso as turmas contêm com número muito 
reduzido de alunos. Nos anos finais do Ensino Fundamental deverão 
ser organizadas, neste caso, turmas unificadas com 6º e 7º anos e 
com 8º e 9º anos. Nos anos iniciais, preferencialmente, organizar 
essas turmas com 1º, 2º e 3º anos e 4º e 5º anos, dependendo do 
número de alunos em cada turma. (MINAS GERAIS, 2012) 

Esse tipo de enturmação é um grande desafio para professores e alunos, pois 

não existe um currículo adaptado para essa realidade, muito menos preparo e 

capacitação dos profissionais, o que pode ocasionar prejuízo aos alunos ao longo de 

sua vida escolar. Para Parente (2014, p.59), 

... a multisseriação é uma prática que incomoda. E vem incomodando 
cada vez mais porque é a partir dela que são expostos muitos dos 
históricos problemas educacionais: escassa infraestrutura material, 
pedagógica, administrativa e de recursos humanos; condições 

precárias de trabalho e de formação docente.   

No entanto pensando nos desafios encontrados nessas turmas tanto por 

professores quanto por alunos, e nos problemas educacionais encontrados em 

algumas pesquisas (HAGE, 2005), este trabalho teve como primeiras iniciativas:  

a) Analisar a proposta curricular do estado de Minas Gerais1 para o 6º e 7º 

ano do ensino fundamental e fazer um levantamento dos conteúdos que são 

exigidos nas duas séries;  

                                                           
1
 A Proposta Curricular do estado de Minas Gerais se assenta nas bases de um currículo flexível, 

capaz de se ajustar à realidade de cada escola, de cada região do Estado e às preferências e estilos 
de ensino dos professores. Entretanto, ela aponta para alguns conteúdos que, por sua relevância, 
são considerados essenciais. Esses conteúdos essenciais são denominados Conteúdos Básicos 
Comuns (CBC), sendo seu ensino obrigatório nas Escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas 
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b) Confeccionar um paradidático2, visando suprir as necessidades dos alunos 

e professores de turma multisseriada do ensino fundamental II. O que permitiu 

estabelecer como principal objetivo da pesquisa: Analisar a performance do 

paradidático e outros elementos humanos e não-humanos nas aulas de ciências 

sobre o conteúdo adaptação utilizando a Teoria Ator Rede. 

O primeiro objetivo possibilitou identificar alguns conteúdos que são 

exigências nas duas séries e permitiu definir o tema “adaptação” para ser abordado 

na confecção do paradidático, que foi escolhido como suporte por ser um material 

que tem como finalidades poder causar ao leitor: emoção, prazer, alegria, 

divertimento, melancolia, conhecimento, sobretudo reflexão sobre determinado tema 

ou conteúdo. Um paradidático pode proporcionar ainda ao leitor narrativas 

interessantes, conversas com personagens, situações mágicas, trágicas e ricas de 

experiências que podemos guardar na memória (SILVA, 2015). 

 Destaca-se que o problema desta pesquisa é como um paradidático pode 

contribuir com o aprendizado do conteúdo de adaptação em turmas multisseriadas 

do ensino fundamental II?  Deste modo para produzir, aplicar e avaliar o 

paradidático, o produto educacional desta pesquisa, foi utilizada a Teoria Ator Rede 

(TAR) que  

foi desenvolvida por Bruno Latour, John Law entre outros 
pesquisadores- apresenta um olhar voltado para as práticas 
cotidianas a envolver ciência, tecnologia e sociedade. Temos 
amarrações de humanos e não-humanos – que, por sua vez, são 
também mais amarrações - configurando, portanto, um emaranhado 
de redes que fragmentam qualquer solidez em micro conexões ou 
desconexões. (NOBRE e PEDRO 2010, p.48) 

A TAR tem nos permitido compreender os processos de ensino e 

aprendizagem nas turmas multisseriadas a partir da inserção do paradidático na 

                                                                                                                                                                                     
Gerais. O CBC irá compor a matriz de competências básicas para a avaliação do sistema público de 
ensino em Minas Gerais. Além dos Conteúdos Básicos Comuns, esta Proposta Curricular sugere 
Conteúdos Complementares, que devem ser examinados pela equipe de profissionais de cada escola 
para compor seu projeto de ensino para a disciplina. Os Conteúdos Básicos Comuns, portanto, não 
são a totalidade da Proposta Curricular, mas estabelecem aqueles conteúdos e competências que 
devem ser desenvolvidos prioritariamente(...) . Os CBCs não esgotam todos os conteúdos a serem 
abordados na escola, mas expressam os aspectos fundamentais de cada disciplina, que não podem 
deixar de ser ensinados, e que o aluno não pode deixar de aprender. Ao mesmo tempo, estão 
indicadas as habilidades e a competência que ele não pode deixar de adquirir e desenvolver (MINAS 
GERAIS, 2006). 
2
 Ao que tudo indica, o termo paradidáticos surgiu como adjetivo, qualificando um tipo de publicação 

que, a partir da década de 1970, começou a proliferar na produção editorial brasileira voltada para o 
uso escolar. Tratava-se, então, de distinguir esses produtos dos livros didáticos tradicionais, sempre 
associados a disciplinas, organizados em coleções seriadas e pensados para uso cotidiano. A 
principal diferença residia no fato de os paradidáticos não pretenderem cobrir a matéria de uma série 
nem, muito menos, de todo um segmento do ensino (CEALE, 2017). 
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situação estudada, possibilitando aos diferentes elementos, a oportunidade de se 

afetarem ou não com a nova e diferenciada ferramenta para os professores / alunos. 

Para o desenvolvimento do produto pretendeu-se contemplar as necessidades dos 

professores e alunos, abordando um conteúdo programático do 6º e 7º ano que 

consta no CBC, e que seja exigências nas duas modalidades de ensino, visando um 

trabalho de maneira dinâmica nas turmas multisseriadas.  
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AS TURMAS MULTISSERIADAS E O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A educação básica deve permitir a formação do indivíduo e a preparação 

deste para as demais etapas do seu desenvolvimento. Para Costa e Rauber (2009, 

p. 250) a educação básica deve ser compreendida como um mecanismo para a 

diminuição das desigualdades, oferecendo equidade e igualdade social e étnica 

cultural perante a sociedade. É direito de toda criança e adolescente a oferta de uma 

educação de qualidade, segundo Moraes (2014, p.2) 

 

... a Constituição Federal de 1988, expõe o direito à educação como um 
direito social fundamental, garantindo a educação básica, gratuita e 
universal às crianças e adolescentes, desde os 04 até os 17 anos de idade. 
Muito embora haja essa garantia, a realidade escolar ainda é muito distante 
para muitas crianças e adolescentes. 

Pensando na oferta e na disponibilidade de vagas, no Brasil, alguns estados 

como Minas Gerais quando suas escolas apresentam um número reduzido de 

alunos matriculados, reformulam a enturmação seriada para multisseriada, 

afirmando que visam garantir o direito das crianças e adolescentes. De acordo com 

Cardoso (2013, p. 33) 

a nomenclatura escolas multisseriadas aparece no cenário  educacional 
após os anos de 1970. Antes, as escolas que mantinham, na mesma sala, 
várias séries sob a regência de um só professor eram denominadas escolas 
isoladas.  

Essas escolas isoladas apresentavam a presença de práticas escolares que 

consistiam em “um modelo de escola pensado para atender a população da 

periferia, dos bairros, vilas e zonas rurais” (CARDOSO, 2013, p.36). As escolas 

isoladas agrupavam alunos de várias idades, em diferentes níveis de conhecimento 

em uma mesma sala e sob a regência de um só professor, semelhantes a 

multisseriação que temos hoje. 

Para compreender a multisseriação utilizada atualmente é muito importante 

.... conceituar o termo seriação. A seriação significa divisão de acordo com 
uma classificação. Nas escolas, indica a organização dos alunos em 
classes graduadas e em agrupamentos, segundo a idade e o nível de 
desenvolvimento, portanto séries supostamente homogêneas. (CARDOSO, 
2013, p.33) 
 

No tipo de enturmação multisseriada, os alunos de séries diferentes são 

agrupados em uma mesma classe. De acordo com Hage (2005, p.57)  
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As escolas multisseriadas são espaços marcados predominantemente pela 
heterogeneidade ao reunir grupos com diferenças de série, de sexo, de 
idade, de interesses, de domínio de conhecimentos, de níveis de 
aproveitamento, etc. 

É importante destacar que existe uma diferença entre escola e turmas 

multisseriadas, segundo Cardoso (2013, p. 35) 

... a escola multisseriada define a instituição escolar composta unicamente 
por turma multisseriada. Normalmente essa escola possui uma só classe na 
qual se concentram os alunos de diferentes séries. Sua ocorrência é maior 
nos estados da região Norte e Nordeste. Já a turma multisseriada ocorre em 
escolas, digamos mistas, ou seja, trata-se de uma instituição escolar que 
tem tanto turmas unisseriadas quanto multisseriadas, ocorrência registrada  
nos estados do Sul e Sudeste. 

Ao refletir sobre as duas formas de enturmação esbarramos em algumas 

particularidades, pois ao estarem organizados de maneira heterogênea os alunos 

podem realizar trocas com os demais colegas, enquanto ao 

 

... agrupar os alunos pela idealização da homogeneidade, ou seja, pela 
abstração do desejo de se trabalhar com alunos iguais, estamos permitindo 
a exclusão de muitos do processo de ensino e aprendizagem, porque, 
historicamente, ao se separar por níveis de dificuldades, estamos mais uma 
vez excluindo aqueles com menores condições sociais e culturais. (ROSA, 
2008, p.225)  

 

 Mesmo com algumas possibilidades e pontos que podem colaborar para o 

ensino, esse tipo de enturmação acaba se tornando um desafio para os professores 

que não tem formação específica para trabalhar com esse tipo de turma, nem um 

currículo que possa orienta-los auxiliando a prática docente nesta realidade. E, para 

os alunos esse processo pode acarretar certa defasagem. Rosa (2008, p.228) afirma 

que 

 

... o não reconhecimento das características da multisseriação (diversidade) 
nega as reais condições de trabalho e pode gerar uma série de problemas 
na prática docente. No entanto, as classes multisseriadas apresentam não 
só diferenças, mas também semelhanças. Há diferenças quando se 
consideram as séries, as idades, o sexo, os sonhos, as expectativas, as 
condições financeiras, socioculturais etc. As semelhanças ocorrem pelo 
desejo dos alunos de terem acesso a um sistema de educação com boa 
qualidade de ensino. 

  

 Normalmente esse tipo de enturmação ocorre em escolas que estão situadas 

na zona rural, que tem a oportunidade de adequar seu currículo a proposta das 

Escolas do Campo. Essa adequação consiste na organização do ano letivo dos 

alunos de acordo com a necessidade e realidade da localidade onde as escolas 
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estão inseridas, além de poder articular o currículo com as demandas da 

comunidade. De acordo com Conselho Nacional de Educação (CNE): 

 

... a educação do campo, tratada como educação rural na legislação 
brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 
pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os 
espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse 
sentido, mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de 
possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria 
produção das condições da existência social e com as realizações de 
sociedade humana. (BRASIL, 2001, p. 1) 

 

 Por outro lado, existem escolas situadas nos distritos mineiros que não se 

enquadram nos padrões das escolas do campo, por estarem situadas em 

localidades categorizadas como urbanas, mas quando apresentam números 

reduzidos de matrículas, suas turmas são organizadas de maneira multisseriada. 

Nesses casos as turmas não apresentam um currículo próprio, para orientar os 

professores, que seguem o Currículo Básico Comum (CBC) ou qualquer proposta 

vigente para a educação regular.  

Essas turmas apresentam também outro problema, por exemplo, as classes 

multisseriadas nos anos finais do Ensino Fundamental, agrupam 6º e 7º ano em uma 

classe, 8º e 9º em outra, quando o número de alunos é insuficiente para compor 

uma turma. No ano seguinte a realidade pode ser outra e as turmas podem voltar a 

ter a enturmação padrão3.  

O que pode ser um fato preocupante, pois o professor de uma enturmação 

multisseriada faz adequações no currículo da maneira que julga ser necessário 

buscando um ensino de qualidade atendendo as duas turmas sem causar 

defasagem no ensino, e no ano seguinte o aluno pode estar em outra situação 

devido às mudanças do ano anterior, logo pode não conseguir acompanhar a nova 

turma. Essas adaptações podem ser úteis, mas podem fazer com que o aluno não 

tenha acesso a todo o conteúdo exigido, e o contrário também pode ocorrer. 

 De acordo com Moura e Santa (2012, p.75) 

... o que temos constatado é que o planejamento pedagógico para as 
classes multisseriadas, orientado pela racionalidade da regulação, tem 
exigido dos professores que lá atuam a seguirem a lógica da seriação. É 
cobrado que os professores planejem de tal forma que os conteúdos de 
cada série sejam ministrados. Assim, ao final do período de planejamento, o 
docente encontra-se diante de um amontoado de planos, copiados de 

                                                           
3
 Enturmação padrão: é a utilizada em escolas de ensino regular, onde não é realizado o agrupamento dos 

alunos de séries diferentes em uma mesma classe. 
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outrem, iguais para toda a rede, demonstrando claramente uma política de 
regulação e racionalização do trabalho pedagógico. 

 

   

Ao pensar em toda a problemática envolvida em torno dessa enturmação, 

como a falta de um currículo específico, a ausência de um material didático e/ou 

paradidático pensado para a modalidade, esse trabalho teve como foco a 

elaboração do paradidático. Foi pensado um material que verse acerca de um tema 

abrangente para que alunos de séries diferentes possam entrar em contato com um 

assunto científico de forma adequada, independente de sua série ou ano escolar.  

 Segundo Medrado (2012, p.146)  

Diante do quadro apresentado pelas pesquisas, entende-se que as 
classes multisseriadas não dispõem de uma política pública que 
atenda suas especificidades em moldes heterogêneos e que propicie 
um ensino de qualidade para seus sujeitos e como consequência há 
uma adaptação do ensino seriado/urbanocêntrico fazendo com que 
se perpetue a postura negligente que o estado sempre adotou com a 
educação dos povos do campo. 

 

Sendo assim abordamos o ensino de ciências com o objetivo de promover 

nessas turmas uma maior participação dos envolvidos. Possibilitando aos alunos a 

construção do conhecimento, a observação, a investigação, despertando o interesse 

e um maior entrosamento dos envolvidos com o conteúdo trabalhado. Barros (2009, 

p.151) afirma que 

... o Ensino de Ciências Naturais deve ter como objetivo ampliar a 
curiosidade das crianças, incentivá-las a levantar hipóteses e a 
construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos e químicos, 
sobre os seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e 
entre o homem e as tecnologias. 

  

Além disso, o Ensino de Ciências pode promover uma compreensão acerca 

do que é a Ciência e como o conhecimento científico interfere em nossas relações 

com o mundo natural, com o mundo construído e com as outras pessoas (CBC, 

2017). Esse conteúdo de ensino está presente desde os anos iniciais até o ensino 

médio, porém com grau de complexidade diferente, em cada série existem os 

conteúdos específicos que devem ser abordados, a fim de ampliar o conhecimento 

dos alunos. 

Outra consideração importante é que a ciência consiste em uma disciplina 

escolar, cuja área é de grande relevância para o aprimoramento dos conhecimentos 

e articulação com as vivências e experiências envolvendo o meio ambiente, o 
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desenvolvimento humano, transformações tecnológicas entre outras temáticas 

(CAMARGO; BLASZKO; UJIIE, 2015).  

Nas turmas multisseriadas não é diferente, este ensino também deve 

relacionar a teoria e a prática, proporcionando aos alunos a oportunidade de 

entender fatos da sua realidade ou do dia- a- dia com os conteúdos do componente 

curricular, principalmente porque  

 
... na sala de aula da escola multisseriada, por natureza, existe em 
seu cotidiano infinidades de situações em que o indivíduo constrói ao 
longo do tempo, interna e severamente seu desenvolvimento como 
efeito da interação. O ambiente da escola multisseriada é campo fértil 
para a promoção das múltiplas lateralidades do indivíduo. Mesmo que 
tenhamos que destacar que não consideramos este o modelo ideal de 
escola. (NICÁCIO, 2018, p.18) 

 

No caso brasileiro, o livro didático tem sido, uma das poucas, às vezes a 

única ferramenta de ensino (BARROS, 2009). Para Lima e Vasconcelos (2006) 

frequentemente, ao trabalhar os conteúdos escolares, os educadores deparam-se 

com frágeis instrumentos de trabalho. Na maioria das escolas se utiliza o livro 

didático ao ensinar, os professores abordam os conteúdos que serão trabalhados 

praticamente prontos que são aplicados aos alunos, como se fossem ”máquinas” 

obrigadas a assimilar tudo que é proposto. Quando são realizados experimentos, 

estes são feitos como comprovação e não como observação e construção, de algum 

conceito, fato que ocorre também nas turmas multisseriadas. 

De acordo com Mortimer (1998, p. 114). 

 

O ensino de ciências, de uma maneira geral, tem reforçado a visão da 
ciência como algo estático, como um conjunto de verdades imutáveis, 
de estruturas conceituais congeladas no tempo. A prática de um 
ensino sem nenhuma relação com os contextos históricos, sociais e 
tecnológicos em que a ciência é construída e aplicada, a ausência de 
fenômenos que possam mostrar a natureza das construções teóricas 
e dos modelos científicos como construções matemáticas e 
discursivas para interpretação e descrição de uma realidade muito 
mais complexa, tudo isso torna a ciência escolar algo desinteressante 
e sem sentido para a maioria dos estudantes.  

 

Dessa maneira o Ensino de Ciências deve possibilitar aos alunos interagir 

com sua realidade e contextos sociais, fazendo com que eles sintam interesse pelo 

conteúdo e relacionem os assuntos abordados a situações do cotidiano. Outro ponto 

importante é que no Ensino de Ciências devemos disponibilizar aos alunos a 

oportunidade de experimentar, questionar, criar conceitos, além de buscarem novos 
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métodos para compreender conceitos preestabelecidos sem induzi-los. Segundo 

Lima e Vasconcelos (2006, p.399) 

 

... alunos do ensino fundamental da rede pública na maioria das 
vezes deparam-se com metodologias que nem sempre promovem a 
efetiva construção de seu conhecimento. Tampouco lhes são 
oferecidos mecanismos de compensação por defasagens sociais, que 
vão desde problemas de natureza familiar ao limitado acesso a livros, 
sites e outras fontes de conhecimento. Cabe ao educador em 
Ciências superar tais obstáculos, construindo possibilidades de 
mudança, ao estimular atividades que priorizem questões de 
Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS). 
 

 Pensando nessa construção de mudanças a partir de novas práticas para o 

Ensino de Ciências, nos problemas inerentes às turmas multisseriadas em relação 

ao currículo e na carência de recursos pedagógicos, foi elaborado um paradidático 

sobre o conteúdo adaptação dos seres vivos, para dialogar com a realidade do 

aluno. De acordo com Neto e Fracalanza (2003, p.155) deve-se  

... investir na produção de livros paradidáticos, com abordagem 
temática única para cada volume de uma coleção ou série, com 
melhor qualidade gráfica e maior diversidade de textos/linguagem, de 
ilustrações e atividades. A abordagem de cada tema poderia focalizar 
com maior particularidade conhecimentos do campo das Ciências 
Naturais, porém de forma multidimensional, de modo a articular 
diversas áreas do conhecimento humano relacionadas ao tema 
abordado. Tais paradidáticos poderiam se constituir em livros 
didáticos “modulares”, de maneira que o professor pudesse compor 
seu compêndio escolar ao longo do ano letivo, a partir: da realidade 
das escolas onde atua; da sua experiência profissional; das vivências 
e do contexto sociocultural de seus alunos; e das ocorrências do 
processo de ensino-aprendizagem que permitam avaliar os resultados 
parciais de seu trabalho docente e implementar as mudanças 

necessárias e adequadas. 
 

Dessa maneira para a elaboração do paradidático não desconsideramos a 

importância do livro didático na formação do aluno e compreendemos o paradidático 

como ferramenta complementar, a fim de auxiliar o professor durante as aulas de 

Ciências e disponibilizar ao aluno um material que atenda as exigências das duas 

turmas, possibilitando novas associações além do engajamento de todos com o 

tema abordado.  

Sendo assim pretendemos com o paradidático contribuir para o aprendizado 

do aluno, disponibilizando uma ferramenta complementar ao livro didático que 

aborde um conteúdo do Ensino de Ciências com a realidade e vivências dos alunos 

na comunidade onde vive.  
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O USO DE PARADIDÁTICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Os paradidáticos são livros específicos que têm como finalidade ensinar de 

maneira diferenciada, lúdica, tendo como base e aporte textos relacionados a um 

tema específico que se deseja abordar (SOUZA, 2013). Segundo Salomão e 

Precioso (2014, p. 5973) "os livros paradidáticos contribuem para o processo de 

letramento científico embora não sejam de uso obrigatório em sala de aula".  

Dessa maneira o paradidático pode ser compreendido como uma ferramenta 

complementar para o Ensino de Ciências despertando o interesse dos alunos à 

determinados conteúdos/ temas, trazendo a educação científica conciliada com a 

realidade do aluno, e podem despertar o interesse pela leitura. 

O paradidático pode ser um livro que aborda muitos temas/conteúdos 

presentes no livro didático, com uma linguagem diferenciada que permite ao aluno 

novas possibilidade de leitura e produção do conhecimento. Essas características 

podem incentivar o aluno a estudar, contribuindo para a contextualização e 

atualização dos conteúdos, podendo ainda apresentar de forma lúdica conceitos 

que, na maioria das vezes, se mostram muito abstratos (SALOMÃO e PRECIOSO, 

2014). 

Ainda de acordo com Souza (2013, p.3) 

 

... os livros paradidáticos surgem como uma complementação e não 
como substituição do livro didático. Proporciona o desenvolvimento de 
um estudo baseado nos aspectos históricos, sociais e culturais que 
circundam o tema em estudo, levando tanto o corpo discente como 
docente a explorar uma realidade muitas vezes desconhecida. 
 

Para as turmas multisseriadas, essa ferramenta permitiria a formação de uma 

teia de saberes que buscaria minimizar a fragmentação do conteúdo a ser 

trabalhado, e ainda acrescentaria o caráter lúdico que poderia aguçar o interesse 

dos alunos pelo assunto estudado. Após a utilização desse recurso espera–se que 

ele seja capaz de construir conhecimentos, conceitos e até mesmo formular novas 

hipóteses e perguntas sobre determinados assuntos. 

O tema escolhido para a produção do paradidático, o produto educacional 

desta pesquisa, foi "Adaptação dos seres vivos". A escolha surgiu a partir da análise 

do currículo das duas turmas que deve seguir o CBC. No 6º ano encontra-se como 

exigência curricular no Eixo Temático I – Ambiente e vida, o Tema 1: Diversidade da 
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Vida nos Ambientes. Esse tema deve permitir o desenvolvimento da habilidade: 1.3: 

Reconhecer a adaptação como um conjunto de características que aumentam as 

chances de sobrevivência dos seres vivos. Enquanto no 7º ano no Eixo Temático I – 

Ambiente e vida, temos o Tema 1: Diversidade da Vida nos Ambientes. E uma das 

habilidades exigidas é: Reconhecer alguns padrões adaptativos de grandes grupos 

de animais por meio de exemplares, com ênfase nas relações entre as estruturas 

adaptativas e suas funções nos modos de vida do animal em seu ambiente (MINAS 

GERAIS, 2006). 

 Sendo assim o conteúdo adaptação se relaciona com às habilidades que 

devem ser trabalhadas nas duas séries de ensino, com o objetivo de cumprir as 

exigências curriculares sem dividir a classe por série, e sim trabalhando com todos 

de maneira interativa construindo conceitos, e possibilitando a troca de saberes. 

Ao abordar esse conteúdo em um paradidático pretende–se auxiliar o 

professor com uma ferramenta diferenciada e de apoio pedagógico estimulando os 

alunos e despertando o interesse deles pelos temas abordados. Dessa maneira o 

paradidático foi produzido com uma linguagem científica de fácil compreensão e 

utilizando imagens que facilitem a interpretação dos leitores. 

Para Laguna (2012, p.48) com visual e temas adequados, esses livros 

buscam aguçar e atrair o interesse do leitor pela leitura permitindo uma 

contextualização e interação de conteúdos escolares de maneira leve, ágil e 

simplificada. Portanto, pensando nas potencialidades dos materiais paradidáticos 

que propomos o produto educacional como uma ferramenta no Ensino de Ciências 

em turmas multisseriadas, a fim de estimular a leitura, fazer o aluno viajar, sonhar e 

compreender o processo adaptativo dos seres vivos. 

 

A TEORIA ATOR REDE: UM REFERENCIAL TEÓRICO 

METODOLÓGICO 

 

Para produzir o paradidático, utilizá-lo e avaliar a sua performance em uma 

turma multisseriada, nesta pesquisa utilizou conceitos da Teoria Ator Rede (TAR), 

teoria que estuda as diversas relações existentes em nossa sociedade, dita 

moderna. De acordo com Melo (2011) essa teoria nasceu de um campo chamado 

Estudos da Ciência e Tecnologia e tem sido trabalhada, desde os anos 80, com o 



 
26 

 

compromisso de atender ao Princípio de Simetria instaurado pela Antropologia das 

Ciências. Esse princípio é utilizado na TAR foi proposto por David Bloor para 

abordar dois aspectos de um programa social. Para Freire (2006, p.48) 

Bloor sugeriu, entre outros, o princípio programático da simetria, o 
que significava reconhecer que os mesmos tipos de causas devem 
explicar tanto as crenças valorizadas como verdade quanto as 
crenças rechaçadas, uma vez que não há diferença essencial entre 
verdade e erro. Ou seja, as explicações sociais, psicológicas e 
econômicas deveriam ser empregadas simetricamente, de modo a 
tratar, nos mesmos termos, os vencedores e os vencidos da história 
das ciências. 
 

No caso da TAR, o princípio da simetria foi estendido às controvérsias sobre a 

sociedade, propondo que tanto a natureza quanto a sociedade deveriam ser 

explicadas a partir de um quadro comum e geral de interpretação. Para Freire (2006) 

na simetria generalizada os termos como natureza, sociedade, dentre outros não 

apresentam nenhuma diferença sendo sempre tratados da mesma maneira, ou 

melhor, com o mesmo grau de complexidade. 

De acordo com Tonelli (2016, p.384) 

 
A partir da simetria generalizada é possível entender um pressuposto 
fundamental da TAR, relacionado com a recusa em perceber o 
mundo por meio de divisões entre polos distintos com qualidades 
intrínsecas. A simetria permite perceber que o mundo, a realidade e 
todas as entidades atuantes são produto de relações, fabricações e 
construções intermináveis, em que o objetivo e o subjetivo se 
misturam e se transformam. Cada entidade (por exemplo, um ministro 
de Estado, a pesquisa espacial, uma rede social, um computador ou a 
própria TAR) é marcada por um atributo imprescindível: o hibridismo 
entre humanos e não humanos. Não há como isolar características de 
um ou de outro. 
 

Criada pelo sociólogo conhecido como Bruno Latour e outros pesquisadores a 

TAR pretende estudar a modernidade e as associações entre seres e coisas, 

diferentemente do que fazem os que ele chama de modernos, que purificam as 

coisas e não dão importância aos híbridos. Segundo Nobre e Pedro (2010, p.47), 

 

... ela apresenta um olhar voltado para as práticas cotidianas a 
envolver ciência, tecnologia e sociedade. Temos amarrações de 
humanos e não - humanos – que, por sua vez, são também mais 
amarrações - configurando, portanto, um emaranhado de redes que 
fragmentam qualquer solidez em micro conexões ou desconexões. 
 

A Teoria Ator-Rede traz conceitos como humanos e não humanos (tudo que 

existe à nossa volta que apresentam ou não vida). Essas entidades, de acordo com 

a TAR, interagem, conectam – se participando de algum processo e formando uma 
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espécie de rede (FIGURA 1). Esses atores que realizam essas conexões são 

denominados actantes4. De acordo com Cavalcante et al. (2017, p.3): 

 

termo “actante”: significa tudo aquilo que gera uma ação, que produz 
movimento e diferença [...] ele é o mediador, o articulador que fará a 
conexão e montará a rede nele mesmo e fora dele em associação com 
outros”. 

 

Dessa maneira o actante não humano pode atuar transformando a ação 

desempenhada pelo humano, assim interagindo e formando conexões, e vice-versa. 

Para Nobre e Pedro (2010, p. 48), Latour denomina os actantes como mediadores 

entendidos, aqui, como seres/agenciamentos que não são nem puros humanos e 

nem puros não humanos.  

 

Figura 1. Exemplo de rede formada por conexões.  

 

Fonte: a autora 

 A rede formada pelas interações dos actantes pode ser observada a todo o 

momento em nosso dia a dia, quando assistimos a uma televisão, ou vamos 

trabalhar, ou ligamos para nossa família, fazemos uma pesquisa, temos a ligação de 

uma actante a outro e a formação de alguma conexão (rede). Um exemplo é sala de 

aula, onde temos alunos, professor, mesas, cadeiras, quadro, livros, cadernos, lápis, 

dentre outros, todos esses relacionam entre si fazendo conexões, o professor e 

aluno representando os fatores humanos, e os demais os fatores não humanos . 

                                                           
4
 Actante – nome dado por Lator para classificar os atores de uma rede humanos e não humanos. 

Utilizou esse termo pois o termo atores se refere apenas aos humanos, e no caso dos actantes não. 
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Para Cavalcante et al. (2017) os meios que participam das associações em 

um sistema podem ser os mediadores (actantes) ou os intermediários. Os actantes 

seriam aqueles capazes de mediar algo e transformar, enquanto os intermediários 

seriam aqueles que mediam, mas não transformam. Ainda de acordo com 

Cavalcante et al. (2017, p.4) 

 

Nesse ponto, aplica-se o princípio de simetria, segundo o qual os 
atores têm as mesmas possibilidades de produzirem interferência (...), 
dessa maneira, um mediador pode se tornar um intermediário assim 
como um intermediário pode se transformar em um mediador. Se um 
mediador é caracterizado por quem realiza ou o que realiza uma ação 
na rede, um intermediário é aquele que não produz modificações na 
mesma, fincando assim em segundo plano. 
 

 Dessa maneira os actantes de uma rede tem a mesma importância, sendo ele 

humano ou não humano, mediador ou não ele participa das conexões, pois em 

algum momento os envolvidos realizam alguma ação na rede de acordo com a TAR. 

Pode-se dizer que a TAR visa especialmente a “materialidade” segundo a 

qual o material tem a mesma importância do humano e podendo também 

transformar (CAVALCANTI; ALCADIPANI, 2013). A materialidade nos permite 

investigar, por exemplo, como estudantes, professores, atividades de aprendizagem, 

espaços, textos, pedagogia emergem em uma rede de práticas. Todos esses 

elementos, portanto, não existem a priori e sim emergem como efeitos de conexões 

e ações (SILVA; SANTIAGO; COUTINHO, 2016, p.6064). 

Para Nobre e Pedro (2010, p. 48): 

 

A circulação nas tramas da rede se dá por meio de hibridações/ 
traduções e, neste processo de deslocamentos diversos, uma 
realidade vai sendo produzida. A constante busca por uma pureza – a 
decantação entre natureza e sociedade – acaba por renovar, criar 
novos problemas que apontam para uma existência sempre bifurcada 
e uma instabilização da realidade social e natural. Purificar é, 
portanto, igualmente misturar/hibridar. É traduzir. As purificações 
deslocam os ordenamentos em processos não lineares e os híbridos 
entram em cena como potência de criação e imprevisibilidade, 
inerente aos agenciamentos diversos proporcionados pelas próprias 
purificações.  

  

Além dos termos já citados, podemos também destacar a "translação" que é 

muito importante para compreender a TAR. De acordo com Latour (2011) a 

translação é uma interação que pode proporcionar mudanças, além de criar vínculos 

que até então não existiam. Tonelli (2016) sinaliza que uma translação é capaz de 
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conectar elementos da realidade, pessoas, culturas e interesses diferentes. Para 

Freire (2006, p.51) 

Traduzir (ou transladar) significa deslocar objetivos, interesses, 
dispositivos, seres humanos. Implica desvio de rota, invenção de um 
elo que antes não existia e que de alguma maneira modifica os 
elementos imbricados. As cadeias de tradução referem-se ao trabalho 
pelo qual os atores modificam, deslocam e transladam os seus vários 
e contraditórios interesses. Mas a operação de tradução implica uma 
solução aparentemente contraditória do cientista, pois ao mesmo 
tempo em que procura engajar outras pessoas para que elas 
acreditem na caixa-preta, comprem-na e disseminem-na no tempo e 
no espaço, tenta controlá-las para que aquilo que elas adotam e 
disseminam permaneça mais ou menos inalterado.  

 

Sabe-se que atualmente essa teoria vem sendo utilizada e Melo (2011, p. 

217) destaca o seguinte: 

 

com o fenômeno da aprendizagem, não aconteceria diferente. Dada a 
sua complexidade, ele emerge como resultante de uma série de 
vetores que vão se combinando de maneira complexa, ao longo da 
biografia dos seres vivos, nas interações feitas com as entidades do 
contexto em que vivem, respondendo aos inúmeros desafios que a 
sobrevivência lhes impõe. 
 

 O Ensino de Ciências, de acordo com interpretações da TAR não deve 

separar as Ciências Sociais e a da natureza, uma vez que ambas estão diretamente 

interligadas o que não justificaria essa separação. De acordo com Santos et al 

(2015, p. 4) para Latour, 

é necessário compreender a rede de atores humanos e não-humanos 
que estão envolvidas no processo de construção da ciência, sem 
imaginar de antemão uma sociedade e uma ciência. Neste sentido ele 
sugere que sejam eliminadas as divisões dos estudos em dois 
campos – entre as ciências naturais e as ciências sociais – e que 
sejam misturadas tanto as considerações sociais quanto as 
científicas. 
 

Essa compreensão de ensino e aprendizagem pode auxiliar os processos 

desenvolvidos nas turmas multisseriadas, pois não pretendemos fragmentar o 

conteúdo trabalhado, nem criar distinções desnecessárias com a divisão de temas e 

dos sujeitos. Outro ponto importante é que o paradidático desenvolvido pode ser um 

material que propicia essa não fragmentação, principalmente por seu tema 

contemplar exigências dos dois anos de ensino proporcionando conexões entre os 

actantes envolvidos nessa rede. 

Dessa maneira ele poderá auxiliar o aprendizado nas turmas multisseriadas 

sobre o conteúdo adaptação dos seres vivos, sendo um produto que deve articular 
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as duas séries que compõem essas turmas com o conteúdo citado e com fatores da 

realidade dos alunos, possibilitando-lhes a oportunidade de compreender esse tema.   

Porém isso só será possível a partir da interação dos actantes, humanos e 

não humanos (orientador, pesquisador, artigos, livros, internet, computador, 

paradidático, professor (a), alunos, e leitores no geral) alguns atuarem como 

mediadores nessa rede de conexões, outros participam interagindo, mas existem 

outros que não se permitem se quer conhecer o material, por motivos diversos. 

Todavia todos constituem uma rede formando uma translação “que envolve a 

modificação dos actantes, é o que os reúne de modo a trabalhar juntos, ou ainda, 

envolve o alistamento de pessoas e coisas” (BATISTA; COUTINHO; SILVA, 2013, 

p.3). 

O paradidático é uma ferramenta que busca possibilitar a oportunidade dos 

actantes de se afetarem ou não, sendo que para Batista; Coutinho; Silva (2013) as 

aprendizagens são adquiridas por diversos elementos, seja ele a sala de aula, livros, 

dentre outros que podem proporcionar oportunidades ou inibirem a aprendizagem 

em um determinado ambiente.  

Nesse sentido pretendíamos com o paradidático colaborar com o processo de 

aprendizado, levando em consideração os diversos fatores que ocorre ao longo do 

processo de construção do conhecimento. 
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CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos metodológicos que delinearam este 

trabalho, tanto para o desenvolvimento do produto, quanto para a análise qualitativa 

da sua aplicação na turma multisseriada. O capítulo está dividido em oito sessões: 

Contextualização; Elaboração do paradidático; Instrumentos de pesquisa; Coleta de 

Dados; Procedimentos éticos; Aplicação do paradidático “A adaptação dos seres 

vivos”; Análise dos Dados a partir da Teoria Ator Rede. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual localizada em um 

distrito pertencente a um município da região leste de Minas Gerais (FIGURA 2 e 

FIGURA 3), que oferece o ensino básico para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º 

ano) e para o Ensino Médio (1º ao 3º ano). A escola apresentava no período da 

pesquisa, um total de 61 alunos matriculados. Possuía 18 servidores, sendo 13 

docentes e os demais constituídos por 01 diretora, 01 secretária, 02 Auxiliares de 

Serviços de Educação Básica (ATB), 01 Analista Educacional Especializado (AEE), 

01 supervisora, 02 auxiliares de serviços gerais desempenhando a função de 

serventes e cantineiras. 

Figura 2 – Escola Estadual 

 

Fonte: A autora 
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Fígura 3: Escola Estadual  

 

 

Fonte: A autora 

 

É importante ressaltar que mesmo sendo uma escola pequena, com poucos 

alunos e funcionários, e localizada em uma região aparentemente rural, pois está 

inserido em um povoado á 29 km da sede. Nesta localidade podemos fazendas e 

sítios com matas nativas ou até mesmo pastagens encontrar nas adjacências e a 

grande maioria da população sobrevive da agricultura e pecuária. Entretanto a 

instituição é categorizada como escola urbana, por questões de demografia, uma 

vez que o local que ela está inserida é categorizado como área urbana por oferecer 

a população do local e proximidades, serviços básicos como posto de atendimento à 

saúde, agência de correios, mercadinhos, igreja e praça. De acordo com o IBGE 

(2017, p. 43) 

Adicionalmente, para ampliar o entendimento das áreas urbanas e 
rurais, qualificou-se a tipologia com um critério que leva em conta o 
acesso dos municípios a bens e serviços mais complexos. A 
localização ou a acessibilidade aos centros urbanos mais 
estruturados também se apresenta como um elemento importante, já 
que a relação das cidades menores com os centros urbanos de maior 
hierarquia reflete diretamente no modo de vida e na configuração do 
espaço. Esse aspecto contribui com o objetivo de se construir uma 
tipologia que rompa com a abordagem dicotômica que separa os 
espaços rurais dos espaços urbanos. 

 

Sendo assim mesmo existindo questionamentos em relação a esta 

classificação, existem padrões que auxiliam o IBGE nesta classificação. 
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Em relação aos espaços de aprendizagem e recursos metodológicos e de 

aprendizagem, conta com uma biblioteca, um laboratório de informática com 25 

computadores e internet banda larga, Wi-Fi com acesso liberado aos professores. 

Em relação a sua infraestrutura a escola foi classificada como básica, por 

apresentar: Sala de diretoria, TV, DVD, computadores, impressora, águas, sanitário, 

energia, esgoto, e cozinha, de acordo com o SIMAVE5 - MG. A turma em que foi 

realizada a pesquisa é multisseriada do Ensino Fundamental II, na qual encontram - 

se matriculados 12 alunos, sendo frequentes 10, do 6º e 7º ano respectivamente, 

alunos com idades entre 11 e 17 anos. Participaram da atividade diagnóstica 10 

alunos e alunas e 9 da aplicação do paradidático que serão identificadas por 

pseudônimos. 

O professor responsável é licenciado em Ciências Biológicas e, além da 

turma multisseriada, atua nas outras turmas de ensino regular. O docente foi 

escolhido devido seu interesse pelos problemas relacionados ao processo de 

multisseriação, e principalmente, por acreditar que novas metodologias podem 

modificar o ambiente escolar, tornando-o mais atrativo.  

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a escola apresentou no Ensino Fundamental 

(EF) em 2015 uma nota de 3,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), sendo que sua meta era de 4,3. Já em 2017 apresentou a nota 3,4 e sua 

meta era 4,6.  

A escolha dessa escola ocorreu devido a sua organização, pois oferece a 

enturmação “padrão” e a multisseriada, ambas no ensino fundamental II. A diferença 

é que a turma multisseriada atende ao 6º e 7º ano enquanto o 8º e 9º ano é 

enturmação padrão. Além de encontrar facilidade para anuência da direção, pois 

lecionei nesta instituição em 2014 e 2015.  

 

ELABORAÇÃO DO PARADIDÁTICO 

 

 Para a elaboração do paradidático foi realizado um estudo, análise e 

levantamento dos conteúdos do CBC nas diferentes séries, e identificamos que 

                                                           
5
 SIMAVE: Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública. 
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alguns são exigências comuns as vezes em  dois anos ou até mesmo três ou quatro 

anos com diferentes graus de complexidade.   

Sendo assim realizamos uma nova análise desse documento institucional, 

porém do 6º e 7º anos que integram a turma multisseriada com a qual a pesquisa foi 

realizada, e constatei que:  

 6º ano: Eixo temático: ambiente e vida; 

Tema: 1) Diversidade da vida nos ambientes; 

Conteúdo: Adaptação das espécies. 

Habilidades exigidas: 1.0 - Identificar ambientes brasileiros aquáticos e 

terrestres a partir de características de animais e vegetais presentes nesses 

ambientes. 

Dessa maneira, no 6º ano, o professor deve abordar os diferentes 

ecossistemas brasileiros, destacando os reinos presentes em cada um deles, além 

de citar as adaptações que permitem a sobrevivência de cada espécie em diferentes 

ambientes ver figura 4. 

 

Figura 4: Currículo  Básico Comum de Ciências do 6º ano 

 

Fonte: CBC 

 7º ano: Eixo temático: Ambiente e Vida, Tema:  
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Tema 1) Diversidade da Vida nos Ambientes, 

Conteúdo: Adaptação das Espécies. 

Habilidades exigidas: 1.2 - Associar as estruturas e comportamentos da 

adaptação dos seres vivos e as chances de sobrevivência nesses ambientes. 

No 7º ano, o professor deve possibilitar ao aluno a compreender as estruturas 

e comportamentos adaptativos, bem como saber detectar ou até mesmo identificar 

aas chances de sobrevivência de determinada espécie em algumas situações 

específicas.  

Figura 5: Currículo Básico Comum  de Ciências 7º ano 

 

                                                                         

Fonte: CBC 

O estudo possibilitou identificar que o conteúdo adaptação dos seres vivos é 

exigência nos dois anos de ensino. Sendo assim este conteúdo foi escolhido para a 

produção do paradidático, pois a pesquisadora almejava um tema que fosse comum 

aos dois anos que compõem a turma multisseriada.  

Neste ponto, nos inspiramos nas reflexões oriundas de nossas leituras da 

TAR, que aponta para as divisões artificiais que criamos e pensamos que 

precisávamos romper com a fragmentação proposta pelo ensino multisseriado. 
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Dessa forma, procuramos trabalhar por meio de temas comuns com os alunos de 

séries diferentes, além de auxiliar na compreensão da rede formada a partir das 

conexões estabelecidas desde a construção do material até a sua aplicação. Para a 

produção do paradidático seguimos os seguintes critérios (FIGURA 6): 

 

Figura 6: Etapas para produção do produto 

 

Fonte: A autora 

Durante a elaboração, o objetivo foi produzir um material de apoio para o 

professor e aluno, com isso foram observados os seguintes pontos: 

 O material deveria ser uma ferramenta complementar para as aulas de 

ciências sobre o conteúdo adaptação dos seres vivos, uma vez que este é 

exigência curricular no 6º e 7º ano; 

 Deveria ser lúdico, atrativo e com explicações científicas, pois materiais 

diferenciados aguçam a curiosidade e podem despertar um interesse sobre 

o assunto, sendo uma oportunidade de leitura com uma abordagem 

explicativa sobre temas científicos;  

 Possibilitar aos envolvidos na pesquisa se relacionarem com o conteúdo 

trabalhado na realidade local, trazendo fatos do cotidiano dos alunos para 

dentro da sala de aula; 
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 Articular e demonstrar que dentro do ecossistema presente na região existem 

animais ou plantas que apresentam adaptações diferentes, despertando 

nos alunos um olhar diferenciado para o meio em que vivem; 

 Induzir e estimular aos discentes a identificarem adaptações em outras 

espécies presentes na região, possibilitando á eles a oportunidade de 

identificar diferentes adaptações existentes no ecossistema local. 

 

E como a TAR colaborou para a produção dessa ferramenta didática? Ela 

norteou a elaboração deste produto, afinal a meta inicial era analisar a formação de 

possíveis redes de saberes a partir da aplicação/disponibilização do produto. E para 

isso o material deveria articular com ambos os envolvidos nessa rede, dessa 

maneira foram escolhidos exemplos presentes na realidade dos alunos que 

frequentam a instituição escolhida, e os recursos tecnológicos que permitiram 

facilitar a comunicação e interação do conteúdo deixando o material paradidático 

produzido lúdico, e possibilitando diferentes conexões entre os humanos e não 

humanos. De acordo com Oliveira; Porto (2016, p. 8) na  

 

Teoria Ator-Rede, os autores consideram a educação e o processo 
educativo como fenômenos multifacetados formados pelas simbioses 
e mediações de sujeitos e objetos técnicos, de humanos e não 
humanos, compondo uma mesma rede sociotécnica, onde o ensino e 
a aprendizagem são o foco central. 
 

Dessa maneira ela foi utilizada a fim de compreender as diferentes conexões 

entre os sujeitos e objetos, tendo como foco principal a aprendizagem dos alunos da 

turma multisseriada, envolvendo o conteúdo adaptação dos seres vivos. Ainda de 

acordo com Oliveira; Porto (2016, p. 8, 9): 

 

A Teoria trata da mobilidade entre seres e coisas, defende a presença 
dos não humanos em simbioses intensas e completas com os 
humanos, propaga que pessoas, animais, coisas, objetos e 
instituições podem ser atores interativos e interagentes. A Teoria 
explica que, na cultura contemporânea, os atores não humanos, que 
podem ser um dispositivo inteligente, como computadores, 
smartphones, sensores, câmeras, servidores etc, e humanos agem 
mutuamente, interferem e influenciam o comportamento um do outro, 
redefinem as realidades intercambiáveis do que são: sujeitos híbridos. 
Humanos e não humanos formam redes sociotécnicas. E aqui não 
tem hierarquia, mas acoplamentos simbióticos. 
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Fatores como o tempo, sons, o espaço, a internet, o computador, os 

pesquisadores envolvidos, dentre outros formaram uma rede de conexões para a 

elaboração desse material, cada um com um papel específico e com a mesma 

importância (FIGURA 7). 

 

Figura 7. Rede de conexões durante a elaboração do paradidático. 

 

Fonte: a autora. 

A rede da figura 7 evidencia a comunicação/ligação dos elementos 

heterogêneos, formando um híbrido6 bem como participação direta ou indireta 

desses actantes (humanos e não humanos), proporcionando assim associações que 

possibilitaram a construção do material e sua interação com os actantes até então 

envolvidos ou não nessa pesquisa. 

 

PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O protocolo experimental foi submetido ao comitê de ética e aprovado e todos 

os registros presentes nesta pesquisa estão de acordo com os preceitos éticos para 

trabalhos em humanos. Para Schuch e Victora (2015, p. 781) 

                                                           
6
 Híbridos: são humanos e não-humanos inteiramente conectados e em contínua mobilidade e ação 

performando múltiplas realidades (BAUM; GONZALES 2013; p. 146). 
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Consensos que se referem à necessidade e importância de uma 
regulamentação sobre pesquisas que, fundamentada em documentos 
como o Código de Nuremberg, a Declaração dos Direitos do Homem 
e a Declaração de Helsinque, entre outros, veio oportunamente tentar 
impedir abusos de experimentos em seres humanos. 

No caso dessa pesquisa seguimos as orientações éticas e as etapas 

presentes no projeto de pesquisa aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP em 2018.  

Dentre as etapas seguidas destaca–se que a Escola Estadual foi convidada a 

participar do estudo e assinou a carta de concordância (ANEXO I), autorizando a 

realização da pesquisa na instituição. Seguida da autorização do professor 

responsável (ANEXO II), dos alunos e responsáveis por meio das assinaturas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais dos alunos (ANEXO III), 

Termo de autorização para utilização de imagem e som de voz para fins de pesquisa 

(ANEXO IV) e Termo de assentimento dos alunos (ANEXO V), para a realização da 

aplicação do material, durante todas essas etapas a pesquisadora esteve disponível 

para quaisquer esclarecimentos.  

Todos os registros efetuados no decorrer deste estudo estão sob a 

responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, 

arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB (UFOP), por um 

período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 

 

COLETA DE DADOS E INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

A coleta de dados de acordo com Godoy (1995, p.62) “o ambiente e as 

pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 

variáveis, mas observados como um todo”. Nessa etapa, o pesquisador, segundo 

Godoy (1995, p.62), “deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento 

mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados 

coletados”.  

Dessa maneira, visando facilitar a coleta, análises e interpretações dos dados 

no decorrer da aplicação do paradidático, produto produzido pela pesquisadora, 

foram realizadas a partir dos registros utilizando alguns instrumentos para coleta de 

dados como: 
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 Câmera Digital, Filmadora e celular; 

 Atividade diagnóstica; 

 Produções textuais dos alunos; 

 Registro em caderno de campo; 

 Registros documentais produzidos pelos alunos;  

O registro em vídeo foi escolhido porque possibilita um retorno ao cenário 

analisado sempre que necessário e, segundo Leonardos et al (1999, p.124) 

o recurso de poder parar, avançar e repassar a fita é essencial não somente 
na identificação de evidências relativas ao objeto de estudo, mas também 
torna-se imprescindível durante os momentos da interpretação, reflexão e 
refinamento dos dados através do vídeo. 

No caso dessa pesquisa não utilizamos a fita, mas sim uma câmera que filma 

em mídia digital que pode ser gravada em DVD e o celular, equipamentos que 

dispõem dos mesmos recursos. As fotografias foram utilizadas, a fim de ilustrar e 

demonstrar o local e o ambiente durante a aplicação. 

 Enquanto as filmagens e a presença da pesquisadora teve duas vertentes: 

na primeira percebemos uma certa mudança de comportamento dos alunos, em 

relação ao que foi repassado pelos professores regentes de aulas que estão com 

eles no dia a dia, na outra a presença da pesquisadora e os registros das imagens 

serviu para analisar a performance do produto durante a aplicação, sendo possível 

assim apontar os rastros que ocorreram no processo de afetação. 

Já o caderno de campo possibilitou analisar a aplicação do produto sobre o 

olhar do pesquisador porque “nele podem ser registradas tanto as perspectivas que 

o/a pesquisador/a tem ao iniciar a pesquisa como as diversas teias que envolvem 

cada momento, do campo de pesquisa/lócus ao diálogo com os escritos que 

emergiram das diversas observações”. Oliveira (2014, p. 74). Já os registros 

documentais dos alunos (atividades diagnósticas e produções textuais possibilitaram 

a identificação de alguns eventos na formação da rede de saberes, e até mesmo 

identificar possíveis modificações dos actantes envolvidos). 

Para a realização desta pesquisa a coleta de dados ocorreu na seguinte 

ordem (QUADRO 1): 
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Quadro 1 – Cronograma da Coleta de dados 

ETAPA Nº DE AULAS DATA DA 

REALIZAÇÃO 

TAREFA REALIZADA 

1ª etapa Horário extra 

turno 7 . 

07/05/2019 Reunião com os pais/ 

responsáveis e alunos. 

2ª etapa 00:15 minutos 09/05/2019 Assinatura do termo de 

assentimento e uso da 

imagem pelos alunos. 

3º etapa 00:35 minutos 09/05/2019 Atividade diagnóstica sobre o 

conteúdo adaptação.  

4ª etapa 01 aula 10/05/2019 Aplicação do paradidático,  

5ª etapa 01 aula 10/05/2019 Produção textual.  

Fonte: A autora 

 1ª etapa: Reunião com os pais/ responsáveis e alunos. 

Essa primeira etapa para esclarecimentos sobre a pesquisa que seria 

realizada na classe multisseriada ocorreu no dia 07/05/2019. Houve a explicação 

dos objetivos e das etapas seguintes da aplicação do paradidático (FIGURA 8), mas 

foram enfrentados alguns problemas, pois os pais dos alunos da turma não 

compareceram à reunião. Aproveitei a oportunidade e apresentei a proposta da 

pesquisa para os profissionais da escola, e pais/responsáveis de outras turmas que 

compareceram a reunião. Para o público alvo realizei novo convite para o dia 09 de 

maio de 2019, e os pais também não compareceram. Diante tal situação, a 

pesquisadora realizou uma visita as residências dos alunos para apresentar a 

pesquisa e o material que seria aplicado e entregar os termos. 

 

 

 

 

                                                           
7
 O horário para as reuniões foi decidido de acordo com a necessidade e adesão do público – alvo 

que trabalha, e opta por reuniões extra turno. 
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Figura 8: Reunião com pais responsáveis e alunos da instituição 

 

Fonte: A autora 

2ª etapa: Assinatura do termo de assentimento e uso da imagem pelos alunos 

No dia 09/05/2019 ocorreu a entrega dos termos e recolhimento dos 

documentos no quais se declaram cientes sobre a aplicação da pesquisa, bem como 

o uso de imagens, e sons dos envolvidos que permitiram bem como visita domiciliar 

aos responsáveis para informar sobre a aplicação do material e colher as 

assinaturas. Além de uma explicação para os discentes sobre a pesquisa e a 

importância da aplicação do produto.  Os alunos foram orientados sobre a presença 

da pesquisadora durante a aplicação na sala de aula, e que ela não participaria, 

apenas realizaria anotações pertinentes, filmagens e fotos. 

3ª etapa: Aplicação de uma atividade diagnóstica sobre o conteúdo adaptação  

 Esta etapa ocorreu da seguinte maneira: 

 O professor responsável pela turma falou com os alunos sobre o conteúdo que 

seria abordado no paradidático de maneira superficial. É importante destacar 

que a pesquisadora quando entrou em contato com o docente, solicitou a 

preparação de uma aula breve porém explicativa sobre o conteúdo abordado. 
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 Os alunos realizaram uma atividade diagnóstica que, a princípio, deveria ser 

oral, porém o professor aplicador, optou por entregar uma folha (Anexo VII) para 

cada aluno com as perguntas que seriam objeto de debate e discussão para a 

aula.  

Após a aplicação dessa atividade observamos que os alunos responderam 

todas as questões, porém identificamos que algumas respostas não se aproximam 

do que foi solicitado ou esperado. Fato que pode ser explicado por desconhecerem 

o conteúdo ou por não terem compreendido as perguntas. Exemplo na questão 1 

perguntamos “O que vocês compreendem como adaptações dos seres vivos? E 

50% dos alunos em suas respostas trataram de alguma maneira o tema adaptação 

dos seres vivos, porém quando perguntamos sobre quais adaptações eles 

conheciam na questão 6, eles não citaram a adaptação e sim o ser vivo que, de 

alguma maneira, apresenta alguma adaptação que ele conheça ou já observou, 

porém não soube descrevê-la.  

Ainda sobre a atividade diagnóstica na questão 5 quando perguntou-se “O 

que acontece com os seres vivos que não se adaptam à algumas condições 

ambientais? E 50% dos alunos responderam que eles poderiam morrer, 10% 

respondeu que eles ficam mais vulneráveis ou seja fáceis de serem capturados. É 

importante ressaltar que nesta questão 60 % dos alunos demonstraram conhecer os 

riscos para uma espécie que não se adapta ao ambiente. 

Outro ponto observado é que no momento desta atividade um aluno 

apresentou um comportamento diferenciado, pois participou de maneira ativa 

perguntando ao professor e gerando um diálogo sobre o conteúdo. Além disso, ele 

também buscou dialogar com os demais colegas, fato que pode ter colaborado para 

as respostas de alguns alunos. É importante citar que este aluno também obteve a 

maioria dos acertos nesta atividade, acredita–se que ele pode ter contribuído para 

uma rede integrada e para a troca de conhecimentos entre os outros presentes no 

momento da aplicação da atividade. 
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Figura 9: Aplicação de atividade diagnóstica 

 

 

 
Fonte: A autora 

 Após a atividade diagnóstica o professor falou com os alunos que a aplicação 

do produto ocorreria na aula seguinte.  

 

4ª etapa: Aplicação do paradidático 

A leitura do paradidático ocorreu no dia 10/05/2019, utilizando as aulas de 

Ciências, para a leitura e discussões sobre o tema abordado. Ela envolveu diversas 

expectativas em relação ao aprendizado, a desenvoltura dos discentes e do docente 

após aplicação do produto dentre elas podemos destacar: 

 A oportunidade de dialogar com os discentes relacionando o conteúdo com a 

realidade local. 

  Um material alternativo, dinâmico e lúdico pode atrair os alunos e possibilitar ou 

até mesmo promover conhecimento aos envolvidos. 

 Possibilitar a formação de novas redes de conhecimentos, estimulando a 

comunicação, a argumentação e os questionamentos dos discentes. 

 Identificar no meio em que vivem outras adaptações, ou até as mesmas 

tratadas no material, porém em espécies diferentes. 
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5ª etapa: Produção textual após aplicação (FIGURA 10). 

 Proposta de produção textual (ANEXO VIII): aplicação de ficha para a 

produção de uma história sobre a adaptação dos seres vivos, articulando com 

exemplos presentes no espaço/ ambiente em que vivem. Essa atividade visava 

também identificar e analisar as potencialidade e fragilidades do produto aplicado. 

Figura 10: Produção de textos 

 

Fonte: A autora 

Todas essas etapas foram devidamente registradas por filmagens, fotografias, 

e um caderno de bordo. Dessa maneira acontecimentos como: ideias, falas de 

alunos, do professor e demais situações que ocorreram durante a pesquisa nessa 

turma, puderam ser utilizados durante a análise dos dados.   

ANÁLISE DOS DADOS SEGUNDO A TEORIA ATOR-REDE – TAR 

 

Para análise dos dados utilizamos a TAR, visando compreender as interações 

dos fatores humanos e não humanos no processo de translação, a fim de identificar 

a formação de novas associações ou possíveis desvios durante a aplicação do 

produto. Essa análise se deve principalmente para avaliar a performance do 

paradidático, sendo possível a partir desses estudos apontar possíveis falhas do 
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material e seus pontos positivos, o que nos permitiu pensar em particularidades 

referentes à outras aplicações do produto educacional. 

 Quando falamos em avaliar a performance do produto levamos em 

consideração as associações ocorridas, bem como os rastros das ações realizadas 

pelos actantes envolvidos. De acordo com Oliveira (2019, p. 75) “as performances 

são as ações que são realizadas pelos actantes tanto humanos quanto não 

humanos, entendendo o que emerge e o que é possível de rastrear”. 

No entanto TAR é uma teoria social que pode ser utilizada como um 

instrumento para apresentar os trabalhos de pesquisa (SILVA et al, 2016), além de 

auxiliar na compreensão das diferentes conexões (associações) entre os humanos e 

não humanos que podem surgir durante a aplicação do produto. Ela pode ainda 

possibilitar a identificação dos actantes ou mediadores presentes nestas novas 

associações, levando em consideração que eles podem ou não atuar ocasionando 

translações nesses casos podemos dizer que pode ou não ocorrer afetação.  

A TAR foi desenvolvida por Bruno Latour e Jon Law e ela estuda o 

desenvolvimento das ciências e das técnicas, além das tecnologias, e suas múltiplas 

interações com a sociedade e o indivíduo (economia, política, técnica, ciência, etc) 

(LOSTADA, LORENÇATTO; 2017). Essa teoria pode ser utilizada em diferentes 

campos uma vez que ela remete a alianças, fluxos e mediações presentes nas 

diferentes associações entre os sujeitos (MAIA; SERAFIM; 2011).   

Normalmente os humanos são sempre tratados de forma hegemônica e 

separadamente dos não humanos, e essas separações não explicaria como é 

construído o conhecimento (PRETTO; SILVA; 2017). A TAR não trabalha apenas 

com a ideia de unicidade dos sujeitos (humanos), mas se caracteriza por identificar e 

descrever as associações desses sujeitos com o mundo material que pode interferir 

na formação das redes com outros agentes (não humanos) (PRETTO; SILVA; 2017). 

No caso da escola não é diferente, pois este espaço é repleto de 

coisas/objetos que são atores admiráveis que atuam com os alunos, professores e 

demais envolvidos (humanos) no processo de ensino e aprendizagem (PRETTO; 

SILVA; 2017). 
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Desse modo podemos dizer que TAR colaborou para analisarmos a 

desenvoltura do paradidático, uma vez que o utilizando – a conseguimos identificar 

os rastros deixados pela metodologia utilizada ao aplicar o material.  Além disso 

conseguimos apontar os afetados em cada etapa, pois ela possibilitou a 

identificação dos sujeitos envolvidos na formação de uma nova rede de saberes, 

apontando a participação de cada um dos envolvidos que se interagiram de alguma 

maneira e tiveram a mesma importância no processo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DE ACORDO COM A TAR 
 

Nesse capítulo abordaremos as etapas da aplicação do paradidático, as 

análises realizadas sobre momentos da aplicação e sobre os materiais produzidos 

pelos alunos a partir do contato e leitura do material. Procuramos destacar a rede 

formada e as translações, identificando actantes focais e demais mediadores, bem 

como os deslocamentos e movimentos durante e após a aplicação do material 

paradidático.   

1º Momento: Aula 01 Duração: 01 aula de 00h50min 

O primeiro dia de aplicação na escola ocorreu da seguinte maneira: 

                      

No primeiro momento, todos foram muito receptivos com a pesquisadora, os 

discentes e docentes demonstraram estarem apreensivos e muito curiosos com a 

atividade. A aula iniciou–se as 07h 00min com a oração, seguida do momento cívico 

e da hora do conto8. Após a realização dessas atividades, os alunos foram 

                                                           
8
 Hora do conto: Momento destinado a leitura ou contação de histórias que ocorre uma vez por 

semana no início da aula e tem como objetivo estimular e incentivar a leitura dos alunos. 
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conduzidos à sala de aula, a pesquisadora realizou novamente a apresentação da 

pesquisa e uma conversa com os participantes.  

Em seguida, a diretora da instituição fez uma pequena interrupção na 

aplicação para solicitar empenho e bom comportamento. No momento ela aproveitou 

a oportunidade para chamar a atenção de dois alunos sobre um fato ocorrido no dia 

anterior na aula de Educação Física realizada em um campo próximo a escola, um 

dos alunos passou pimenta no rosto do colega. Esse fato acabou acarretando um 

problema maior entre os familiares, e ela quis evitar que o fato se estendesse 

durante a pesquisa. Foi possível perceber certa preocupação da gestora em relação 

ao comportamento dos alunos durante a aplicação das atividades, tanto pelo fato 

ocorrido no dia anterior como pelo comportamento que eles apresentam 

normalmente na escola, que é de muita agitação. 

Quem conduziu todas as etapas da aplicação foi o professor regente da 

turma, Diogo. Ele iniciou orientando os alunos a se sentarem em filas e mais 

agrupados para facilitar a filmagem da aplicação e deixar a turma mais organizada. 

Foi possível perceber que, antes da orientação do professor, os alunos estavam 

cada um em um canto da sala e mais próximos daqueles colegas com maior 

afinidade. 

Em uma conversa com o professor e com os demais profissionais da escola, 

eles relataram que a turma era muito indisciplinada, desinteressada e difícil de 

trabalhar de maneira diferenciada. Entretanto, logo no início da aplicação, o que se 

percebeu foi timidez e disciplina, os alunos realizaram tudo que foi solicitado pelo 

professor. Mas é importante relatar que este comportamento apresentado pela turma 

pode ser justificado pela presença da pesquisadora dentro da sala, e principalmente 

por estarem sendo filmados, ou até mesmo pela realização da atividade, que pode 

ser considerada diferente das realizadas normalmente naquela turma.  

Com a turma organizada, o professor Diogo iniciou a atividade proposta com 

uma breve articulação e introdução do conteúdo adaptação dos seres vivos. Era 

perceptível certo nervosismo por parte dele que buscou desde o início propiciar a 

interação dos alunos com o assunto. Diogo começou falando sobre a importância da 

cadeia alimentar e sobre diversas interações entre os seres vivos. Logo no início já 
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foi possível identificar um aluno, Marcelo, que dialogou com o professor, assim que 

iniciou a sua explicação e fez um questionamento a turma.  

Professor Diogo: “Como a gente viu no sétimo ano o que é ecologia?” 
Aluno Marcelo: “Ecologia estuda as interações.” 
Professor Diogo: “Isso mesmo ecologistas das interações dos seres vivos 
no ambiente” 
 
 

Em seguida, o professor continuou a explicação dizendo que: 

Professor Diogo: “As adaptações dos seres vivos é mais ou menos isso é a 
interação dos seres vivos no meio ambiente. Em ecologia o que a gente 
também estudou no ecossistema os meios bióticos e abióticos, então essa 
interação dos seres vivos com o meio ambiente ali árvores troncos 
temperatura são adaptações dos seres vivos.” 

 
 Assim que finalizou sua fala entregou o questionário diagnóstico para os 

alunos, e solicitou que respondessem as questões. É importante destacar que o 

material entregue tinha como objetivo proporcionar certa discussão na turma, 

esperava–se que o professor utilizasse essas questões como um suporte para 

aguçar e abordar alguns tópicos importantes sobre o conteúdo adaptação dos seres 

vivos. Durante a realização do questionário, os alunos mantiveram o comportamento 

e não demonstraram dúvidas sobre as perguntas realizadas. Quando todos 

terminaram o preenchimento do questionário, a pesquisadora encerrou as filmagens. 

Os alunos começaram a conversar com os colegas e perguntar o que haviam 

colocado nas respostas.  

 Ao analisar o questionário preenchido pelos alunos observamos que ao serem 

indagados sobre o que compreendem do assunto sobre “adaptações dos seres 

vivos”, três dos dez alunos que preencheram apresentaram alguma resposta mais 

próxima do conhecimento científico escolar. 

Jorge: “É quando o animal se adapta a um lugar, exemplo o gafanhoto ele 
se adapta a “folha.“ 
Marcelo: “Que o ser vivo possa viver mais se tiver interação com o ambiente 
em que vive. ” 
Michele: “Como os seres vivos sobrevivem na natureza.” 

 
Os demais alunos responderam, mas não da maneira esperada. Almejava–se 

que eles articulassem e utilizassem termos relacionados ao conteúdo, 

provavelmente se estimulados de maneira diferente as respostas poderiam ter sido 

outras. Ainda analisando esses dados, foi observado que Jorge demonstrou 



 
50 

 

conhecer o conteúdo adaptações dos seres vivos. Ele citou o gafanhoto, que é um 

animal presente no ambiente local, e que na maioria das vezes encontra–se 

camuflado. Jorge não utilizou o termo "camuflagem", mas argumentou com suas 

palavras utilizando seu conhecimento e expressando uma compreensão próxima do 

conceito. 

Dessa maneira, durante a aplicação da atividade de diagnóstico podemos 

identificar uma interação entre os atores (actantes) humanos como a pesquisadora, 

o professor regente, a diretora, os alunos e demais funcionários da instituição e não– 

humanos como o espaço da escola, da sala de aula, os materiais utilizados pelos 

alunos, os objetos presentes na sala, além dos equipamentos de filmagem e de 

gravação, e de fatores externos como sons, clima etc., formando uma rede. Nessa 

rede podemos identificar diferentes associações e desvios durante toda a atividade. 

Para representar construímos um diagrama (FIGURA 11), visando facilitar a 

compreensão e identificação dos processos ocorridos durante a aula 1. 
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Figura 11: Diagrama de Translações 

 

Fonte: Autora 

 Analisando o  diagrama (FIGURA 11), podemos dizer que algumas situações 

ocorridas durante o 1º momento dessa pesquisa serviram como desvios dos 

discentes e demais envolvidos na pesquisa. Como exemplo podemos citar os 

barulhos externos, os equipamentos utilizados na pesquisa, além da interrupação da 

diretora quando iniciamos os trabalhos. Esses fatores interferiram de alguma 

maneira na desenvoltura dos estudantes, fazendo com que se dispersassem.  

Ainda sobre a análise do diagrama, percebe-se quanto a presença da 

pesquisadora, três pontos importantes que valem a pena destacar. O primeiro foi 

apresentado como novas associações, compreende-se que a presença da 
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pesquisadora logo no início da aplicação possibilitou aos envolidos um diálogo sobre 

um novo conteúdo e trouxe para a turma a proposta de uma atividade diferenciada 

das realizadas normalmente. O outro ponto foi apresentado como associações e 

estas ocorreram quando a proposta da atividade diagnóstica, buscou relacionar o 

conteúdo “adaptação dos seres vivos” com a realidade dos alunos, trazendo termos 

e conceitos que alguns em determinado momento tiveram contato. E, por fim, o 

terceiro ponto apontado como desvio, afinal a presença da pesquisadora alterou o 

comportamento dos envolvidos, podendo assim ter promovido alteração na 

aplicação. 

Continuando a análise do diagrama podemos identificar o surgimento de um 

novo termo actante focal9, que foi utilizado nessa pesquisa a fim de nomear um ator 

importante para análise, um aluno que dialogou como o professor regente e, que de 

alguma maneira, promoveu associações entre os demais actantes dessa rede. Esse 

aluno, chamado Marcelo, teve um papel muito importante em todas as fases da 

aplicação. 

É importante citar que durante a realização da atividade diagnóstica até o fim 

da primeira aula, percebemos que alguns actantes não humanos e humanos 

interferiram na rede de alguma maneira. Alguns eventos aconteceram diferente do 

esperado promovendo assim alguns desvios na rede, como no caso dos aparelhos 

da pesquisa, a presença da pesquisadora e os sons externos. Esses actantes 

citados interferiram de alguma maneira na aplicação, mas não podemos deixar de 

apresentar a importância de alguns desses actantes em outros momentos 

proporcionando novas associações. Por exemplo, com a presença dos aparelhos de 

filmagens (camêra e celular) os alunos ficarem mais disciplinados, porém é notório 

que estes equipamentos, também inibiram de alguma maneira a desenvoltura dos 

alunos, fator o qual não era esperado pela pesquisadora. 

Entretanto, durante a aplicação identificamos outros desvios, são eles, a 

dificuldade de leitura e interpretação do que estava sendo solicitado na atividade 

diagnóstica, seguido das dificuldades de escrita, causando assim a produção de 

respostas muitas vezes desconexas, difíceis de serem analisadas ou até mesmo 

                                                           
9
 Actante focal: Actante que possibilita novas articulações na rede e que centra o olhar do pesquisador na 

análise 
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lidas. Outros actantes surgiram possibilitando associações e aprendizagem, são eles 

o questionário, as dúvidas dos alunos, os questionamentos  e troca de conhecimento 

entre alguns sujeitos da pesquisa. 

De maneira geral, podemos dizer que a aplicação do questionário estimulou 

os discentes e e aguçou o seu interesse, pois no final, ao encerrar a filmagem, 

notou-se uma comunicação entre os alunos sobre as questões respondidas. 

4.3. 2º Momento: Aula 2 – Aplicação do paradidático – Momento de Leitura - 

Duração: 01 aula de 00: 50 min cada 

                        

Neste dia, os alunos já estavam menos tímidos, e a aula foi iniciada com a 

apresentação do paradidático, o que durou cerca de dez minutos. Cada aluno 

recebeu um exemplar para realização da leitura individual. A maioria realizou a 

leitura em aproximadamente quarenta minutos. De maneira geral percebeu-se que 

eles realizaram o que foi proposto, com exceção do aluno Salatiel. Foi observado 

que ele não se concentrou para a realização da leitura. Ele folheou várias vezes o 

livro e de maneira desordenada, demonstrando aparentemente que não estava 

lendo, mas manteve-se em seu lugar e em silêncio. 

Durante toda a aplicação o único questionamento que surgiu foi em relação 

ao termo/sigla IBAMA, quem realizou a argumentação foi o aluno Marcelo, já 

identificado como um actante focal. Em diversos momentos como já foi citado 

anteriormente, esse aluno foi ativo, o que possibilitou a formação de novas 

associações com os demais actantes da rede formada. Para apresentar as 

translações ocorridas durante a leitura do paradidático produzimos um diagrama 

(FIGURA 12) 
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Figura 12: Diagrama de translações 

 

Analisando o diagrama representado pela figura 12, referente a aplicação do 

produto, podemos concluir que os actantes humanos como o professor regente, e os 

não humanos como a Sigla IBAMA, foram atores que proporcionaram novas 

associações na rede. Enquanto os actantes: história em quadrinhos, o conteúdo 

adaptação dos seres vivos, e os temas camuflagem, mimetismo, ausência de 

bexiga, ausência de dentes, promoveram associações.  

Durante a aplicação algumas situações que não eram previstas ocorreram e 

interferiram na atividade, fatores não humanos como: dificuldades de leitura e de 

interpretação e os equipamentos de filmagem como já foram citados em outros 
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momentos, foram considerados desvios, uma vez que de alguma maneira alteraram 

o desenvolvimento da intervenção didática. 

A aula 3 ocorreu no segundo dia de aplicação e a atividade proposta foi que 

os alunos executassem uma produção textual, na qual o aluno contasse uma história 

de um ser vivo do local onde mora e que tem uma adaptação interessante. Nesta 

etapa, identificamos maior participação dos alunos, destacamos que é possível 

identificar que o aluno Marcelo apresentou novamente uma participação ativa junto 

com o professor. Ele fez novos questionamentos sobre animais presentes em seu 

cotidiano e no ambiente em que vivem. Especificamente demonstrou ter dúvidas em 

relação à alguns animais como tatuzinho, lagartixa, dentre outros. 

Ao analisar as produções textuais confirmamos que Marcelo participou da 

formação dessa rede de saberes. Afinal uma quantidade considerável de alunos 

abordou em suas histórias alguns elementos que se referem a interação deste 

estudante com o professor.  Dessa maneira podemos dizer que os questionamentos 

realizados por Marcelo serviram de ponte para que seus colegas compreendessem 

de alguma maneira o que foi trabalhado. Marcelo pode ter provocado alguma 

associação aos demais actantes dessa rede, promovendo assim uma translação. 

Podemos também dizer que o paradidático estimulou e despertou curiosidades, e 

que Marcelo a partir da sua leitura e compreensão mobilizou termos para o a rede 

dos demais sujeitos que foram afetados. 
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Figura 13: Diagrama das translações. 

3º Momento 
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Ao analisarmos a Figura 13, que representa o 3º momento que é o da 

produção textual, que ocorreu após a aplicação do paradidático, identificamos a 

presença de uma nova associação que, em termos facilitou a aplicação, porém 

gerou certo desconforto para os alunos: a aula geminada10 com leitura e produção 

textual. Normalmente o professor trabalha explicando o conteúdo em uma aula e na 

seguinte propõe atividades de escrita sobre esse conteúdo. Os alunos não estão 

habituados com atividades de leitura que demandem tanto tempo. Na realidade, o 

que foi identificado é que eles parecem não apresentar o hábito da leitura. 

 Outro ponto importante é que o conteúdo adaptação promoveu associações 

aos actantes dessa rede, principalmente após a atuação do actante focal junto ao 

professor e a pesquisadora. Esse fato colaborou para o desenvolvimento dos 

demais alunos, foi percebido que, após as argumentações e dúvidas apresentadas 

pelo aluno Marcelo, uma maior desenvoltura dos outros alunos que começaram a 

escrever e que em suas produções citaram pontos abordados e explicados pelo 

mediador principal (professor da turma) e pela pesquisadora.  

Portanto, o actante focal possibilitou o surgimento de novas associações a 

essa rede quando trouxe dúvidas referentes ao tema abordado e relacionando 

questões ou características de indivíduos presentes no seu dia a dia. Ele possibilitou 

trocas de informações bem como a aprendizagem dos afetados na rede, lembrando 

que nem todos foram afetados pelas mediações do actante focal. Este fato foi 

percebido nas produções textuais de alguns alunos, pois utilizaram termos e 

exemplos que surgiram a partir dos questionamentos realizados por Marcelo, pela 

explicação do professor regente e pela pesquisadora, desse modo podemos dizer 

que o diálogo desses actantes, possibilitou novas associações na rede. 

 Alguns alunos demonstraram ter compreendido o tema trabalhado, porém 

não conseguiram se expressar em suas produções, fato que pode ser relacionado 

aos desvios que vão desde a dificuldade de leitura e escrita até os fatores externos 

que podem ter surgido e interferido na produção. 

Ainda sobre o 3º momento realizamos um diagrama (FIGURA 14) 

representando de maneira geral a rede formada na aplicação do paradidático, 

representando os principais actantes dessa rede, as mediações que ocorreram e a 

aprendizagem que resultou nesse processo, buscando demonstrar as amarrações, 

                                                           
10

 Aula geminada: São aulas seguidas da mesma disciplina.  
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bem como redes que emergiram dessa aplicação e possibilitaram o aprendizado 

sobre o conteúdo adaptação dos seres vivos. 

Figura 14 – Diagrama da representação cognitiva dos alunos 

 
 

           Actantes (alunos) 
 
          Paradidático 
 
          Orientador 
 
          Pesquisadora 
 
          Actante focal 
 
          Mediador (professor da            
turma) 
 
          Mediação dos actantes 
          
           Aprendizagem 
             
          Mediação dos actantes 
              
           Sala de aula 
           Mediação dos actantes 
 
           Mediação dos actantes 

 
  

Fonte: A autora 
 

O diagrama acima (FIGURA 14) teve como objetivo fazer uma representação 

geral do processo de ensino e aprendizagem que ocorreu, buscando apresentar os 

principais envolvidos na rede formada. Dessa maneira podemos visualizar que o 

paradidático foi um produto construído das mediações entre o orientador e a 

pesquisadora, e este produto foi apresentado e aplicado em uma turma/sala de aula, 

por um mediador (professor regente) com a presença da pesquisadora na sala de 

aula. Nesse diagrama podemos identificar as medições entre os diferentes actantes 

humanos (Professor regente, pesquisadora, Actante focal (aluno) e demais alunos) e 

não humanos (Paradidático, a sala de aula) dentre outros, e destacamos 

principalmente a representação do conhecimento/aprendizagem que emergiu em 

relação ao conteúdo trabalhado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esta pesquisa teve como ponto de partida os anseios e frustrações da 

pesquisadora, que teve a oportunidade de lecionar em uma enturmação 

multisseriada e se deparou com algumas situações que aguçou seu interesse em 

realizar uma pesquisa, para melhor compreender organização, os embasamentos 

legais, dentre outros pontos que envolvem esse tipo de enturmação. 

Ao longo da pesquisa foi identificado, numa resolução expedida aqui em 

Minas Gerais, a orientação de reorganização das turmas nas regiões em que o 

número de alunos é reduzido, a resolução orienta a reorganização das classes 

seriadas em turmas multisseriadas, nas quais ocorrem a unificação mantendo em 

uma sala, duas ou mais séries de ensino. Porém, essa reorganização mesmo tendo 

amparo legal e algumas situações que podem tornar o espaço adequado para a 

aprendizagem, tem algumas limitações que vão desde a carência de um currículo 

que norteie o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor nessas salas à 

carência de recurso didático que articule os alunos que compõem a turma sem 

fragmentá–los, de acordo com a idade e série.  

Dessa maneira a proposta deste trabalho pautou–se na construção, aplicação 

e na avaliação da aplicação desse recurso paradidático como ferramenta 

complementar para as aulas de Ciências, visando otimiza- as e tentando diminuir os 

impactos que esse tipo de enturmação pode trazer, oferecendo ao professor um 

recursos a mais para suas aulas. A expectativa inicial era produzir uma ferramenta 

que auxiliasse o professor quando da abordagem, em aulas de ciências, do 

conteúdo adaptação dos seres vivos, que trata-se do tema com ludicidade, e de 

maneira que o conteúdo chame a atenção dos envolvidos, possibilitando relacionar a 

realidade com o conteúdo trabalhado.  Esperava-se que os alunos após o contato 

com o material confeccionado fossem capazes de identificar no ecossistema local 

exemplos de adaptações, além de conseguir discutir o conteúdo a partir do contato 

com o livro. Sendo assim na hora da confecção preocupou-se em produzir um livro 

com histórias em quadrinho, procurando deixá-lo alegre e atrativo. Sendo assim 

utilizamos um programa chamado Pixton® que possibilita editar personagem e 

cenários, além de inserir a fala de cada um.  
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Após a confecção do material escolhemos uma escola do município que tinha 

a enturmação padrão e a multisseriada, além de considerarmos a disponibilidade do 

professor regente em participar e colaborar com a pesquisa. Em uma conversa com 

o professor regente identificamos que o conteúdo presente no livro ainda não havia 

sido trabalhado na turma. Dessa maneira foi sugerido que antes de fazer a aplicação 

do produto, fosse realizada uma breve explicação sobre o tema adaptação dos seres 

vivos. Entretanto, no momento da aula, notou-se um certo desconforto, por parte do 

professor que pode ser explicado pelo fato dele estar sendo filmado ou até mesmo 

pela presença da pesquisadora durante toda a aplicação. Acreditamos que esse 

desconforto e insegurança pode ter comprometido de certa maneira a pesquisa, pois 

durante a explicação ele acabou fugindo um pouco do que foi proposto inicialmente, 

que seria ministrar uma breve apresentação do tema para os alunos. 

Após a aula expositiva o professor regente, aplicou o questionário (Ver anexo 

VII) com perguntas relacionadas a adaptação dos seres vivos. No outro dia de visita 

a escola destinado a pesquisa foi realizada a aplicação do paradidático, na qual 

cada aluno recebeu um exemplar do livro e realizaram uma leitura individual, assim 

que todos terminaram a leitura o professor aplicou a proposta de uma produção de 

texto (ANEXO VIII) afim de identificar se eles compreenderam o tema abordado e se 

seriam capazes de identificar novos exemplos de adaptações no ecossistema 

presente na realidade de cada um e finalmente a análise do material e a construção 

dos diagramas de acordo com a Teoria Ator Rede que norteou toda pesquisa. 

Havia um grande anseio por parte da pesquisadora, que quando o alunos 

tivessem o primeiro contato com o livro, já fosse possível perceber uma certa 

familiaridade deles com o tema, e que ele de certa maneira estimulasse ou agitasse 

os alunos, fazendo com que eles realizassem conexões com o que já sabiam sobre 

o tema. Outro ponto importante é que a turma de uma maneira geral era 

categorizada pelos professores regentes como uma turma difícil, indisciplinada e 

muitas vezes desinteressada, e no momento da aplicação permaneceram sentados 

e em silêncio realizando a leitura, com exceção do aluno que possibilitou novos 

dados para a pesquisa. 

Dessa maneira a TAR que trata das entidades humanas e não humanas com 

a mesma importância, na formação de uma rede, possibilitou identificarmos a 

interação de vários actantes a partir das dúvidas que surgiram do actante focal, ele 

movimentou a rede e auxiliou na formação de amarrações juntamente com o 
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professor, dessa maneira é importante dizer que ocorreu aprendizado, os 

questionamentos de um aluno possibilitou os demais a realizarem suas produções 

dando a eles mais autonomia sobre o tema e que uma simples  ação pode mudar o 

fluxo e as amarrações de toda rede.  

Entretanto, destaco a importância da aplicação do paradidático, após o 

primeiro contato dos alunos com o conteúdo, afinal ter um conhecimento prévio 

sobre o assunto pode promover discussões diferenciadas e novas possibilidades de 

aprendizagem. Esperamos que esse material possa ser utilizado em turmas seriadas 

e multisseriadas, e que ele seja adaptado sempre que necessário para atender a 

demanda de quem for utilizar ou dos alunos e alunas que serão atendidos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Escola Estadual Benedito Quintino dos Santos foi convidada a participar da 

pesquisa: Paradidático para o ensino de ciências em turmas multisseriadas: um 

material construído segundo a teoria ator rede, que será realizada pela aluna 

Namyna Fagna de Souza 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 produzir e aplicar um paradidático como ferramenta 

auxiliar no  processo de ensino/aprendizagem de alunos do Ensino fundamental de 

turmas multisseriadas. 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 segundo semestre de 2018, nas 

dependências da escola.  

A aplicação do paradidático 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 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 
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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, produção de textos  e avaliações diagnosticas que serão 

realizadas pelos alunos sobre assuntos relacionados à temática adaptação dos 

seres vivos. 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 a 

Mestranda Namyna Fagna de Souza, pelo telefone (31) 997488785, 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 Estadual Benedito Quintino dos Santos, li e entendi as 

informações precedentes e estando consciente dos direitos, responsabilidades, 

riscos e 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 
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Tarumirim, 28 de março 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 ” Paradidático para o ensino 

de ciências em turmas multisseriadas: um material construído segundo a 

teoria ator rede” que será realizada para obtenção do título de Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 

sob a orientação da Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva, como dissertação de 

mestrado da aluna Namyna Fagna de Souza. 

O objetivo do estudo é produzir e avaliar a eficiência do uso do paradidático em  

turmas multisseriadas sobre o conteúdo adaptação dos seres vivos de acordo com a 

TAR, estudo será realizado no ano letivo de  2018 nas dependências da escola.  

A produção e aplicação do paradidático 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, questionário, avaliação diagnóstica e produções textuais que 

serão elaborados pelos alunos sobre o tema adaptação durante a pesquisa. Os 
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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 

mestranda Namyna Fagna de Souza, pelo telefone (31) 997488785, 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 

 

 

Tarumirim, ____ 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 “Paradidático 

para o ensino de ciências em turmas multisseriadas: um material 

construído segundo a teoria ator rede,”, 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 aluna Namyna Fagna de Souza.  

O objetivo do estudo é elaborar e avaliar o paradidático como ferramenta 

nos processos de ensino aprendizagem sobre o conteúdo adaptação dos seres 

vivos, nas aulas de Ciências dos alunos da turma multisseriada ( 6º e 7º ano).  

A ideia é trabalhar com um material de apoio aos alunos  e professores a 

fim de contemplar as duas séries que compõem a turma utilizando as 

exigências curriculares do currículo para o ensino fundamental. 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 leituras, 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. Adotamos a prática de leituras, de 

debates e diálogos, pois tais atividades promovem a exposição de forma 

respeitosa de ideias e conceitos. Acreditamos que tais atividades possibilitarão 
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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 e professor (pesquisador), sobre 

assuntos que envolvem ciência, tecnologia, 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 
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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 a mestranda Namyna Fagna de 

Souza, pelo telefone (31) 997488785, 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. 



 
77 

 

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: “Paradidático para o ensino de ciências em turmas 

multisseriadas: um material construído segundo a teoria ator rede,” sob 

responsabilidade de NamynaFagna de Souza, 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. Namyna Fagna de Souza 

Pesquisadora 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues e Silva 

Orientador da Pesquisa 

 

Ouro Preto, ____ de _________ de 2018. 



 
78 

 

ANEXO V 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Namyna Fagna de Souza, 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 

“Paradidático para o ensino de ciências em turmas multisseriadas: um material 

construído segundo a teoria ator rede,”. 

A direção da escola aprovou essa proposta de pesquisa e o objetivo principal é 

analisar a aprendizagem a partir da aplicação do paradidático sobre o conteúdo 

adaptação dos seres vivos que acontecerão durante as aulas de Ciências com a 

presença do (a) professor (a) durante 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 leituras, debates, diálogos e atividades que 

favorecerão a aprendizagem do conteúdo adaptação dos seres vivos.  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 
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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 Namyna Fagna de 

Souza, pelo telefone (31) 997488785 , 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. 

 

 

________________________________________________ 

Namyna Fagana de Souza / MG 

Pesquisador Principal – namynafagna@bolcom.br 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Augusto Rodrigues Silva 

Orientador da pesquisa – fabogusto@gmail.com 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO 
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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.   

 

Tarumirim, _______ de ________________________ de 2018. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUSTOS 

 

Eu, Namyna Fagna de Souza declaro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, que a pesquisa intitulada “ 

PARADIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS EM TURMAS 

MULTISSERIADAS: UM MATERIAL CONSTRUÍDO SEGUNDO A TEORIA 

ATOR REDE”, sob minha responsabilidade, não possui financiamento de 

qualquer natureza (bolsa) nem apoio financeiro de agências de fomento. Não 

dependerá de recursos da instituição envolvida, nem tampouco de recursos de 

qualquer participante. Os gastos previstos com fotocópias, instrumentos e 

materiais de consumo (papel, cartuchos de tinta, envelopes, fita de vídeo, CD 

etc.), eventuais danos de equipamentos e serviços, bem como indenização aos 

participantes serão custeados por mim. 

Por ser verdade, assino.  

 

 

 

Tarumirim, 28 de março de 2018.  
 

________________________________________________ 
Namyna Fagna de Souza 

CPF: 015.180.316 -17 
RG: MG 11816 17 
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ANEXO VII 

 

PARADIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS EM 

TURMAS MULTISSERIADAS: UM MATERIAL 

CONSTRUÍDO SEGUNDO A TEORIA ATOR REDE. 

  

 

Questionário sobre adaptação dos seres vivos 

1. O que vocês  compreendem como  adaptações dos seres vivos? 

 

 

2. Vocês  conseguem citar algum ser vivo do meio em que vivem que apresenta 

alguma adaptação? Cite – o. 

 

3. Qual a importância das adaptações para os seres vivos? 

 

 

4. O que possibilita a sobrevivência de uma espécie em um determinado 

ambiente? Por quê? 

 

5. O que acontece com os seres vivos que não se adaptam á algumas condições 

ambientais que são submetidos? 

 

6. Quais adaptações que você conhece ou seu professor já apresentou á você? 

 

Aluno:____________________________________________________________ 
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ANEXO VIII 

 

PARADIDÁTICO PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS EM 

TURMAS MULTISSERIADAS: UM MATERIAL 

CONSTRUÍDO SEGUNDO A TEORIA ATOR REDE. 

  

Atividade após aplicação do paradidático 

Após a leitura do paradidático, faça uma produção de texto, contando a 

história de um ser vivo do local onde você mora e que tem uma adaptação 

interessante. 

     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Aluno: 

___________________________________________________________________ 

Turma: Multisseriada (6º e 7º ano) 

Professor aplicador:  

Professor responsável pela pesquisa: Namyna Fagna de Souza 

 

 

 


