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RESUMO

Como construir conhecimento em ciências em consonância com a sustentabilidade, a pluralidade dos saberes e o pensamento complexo? Este 
trabalho objetiva avaliar uma experiência didática de abordagem multirreferencial, partindo da premissa de que a liberdade poética e filosófica 
inerente à imaginação e ao pensamento criativo pode ser força motriz na formação integral, desconstrução de barreiras, ampliação dos olhares e 
construção ético-emancipadora de novas realidades. Escolheu-se a utilização de narrativas como articulador disciplinar no desafio da 
complexidade, em acordo com a concepção de Edgar Morin, de distinguir e religar os olhares parciais. A atividade foi desenvolvida no CAp-Uerj, 
em uma aula de ciências, turma do nono ano. No primeiro momento, foi proposta uma produção escrita criativa, mas este resumo focaliza a 
intervenção em classe, pois as produções textuais dos alunos ainda serão interpretadas. Em seguida, foi exibido o episódio Milho da série “Um pé 
de quê?” (Pindorama Filmes) onde foram mostradas, entre conteúdos descritivos e explicativos, lendas mesoamericanas antigas, tradições 
religiosas, festas típicas, música, culinária, agroecologia, poesia, múltiplos saberes costurados pela história do cereal desde seus primórdios até as 
modernas tecnologias das sementes híbridas e transgênicas. A instrução para a produção criativa “Como você imagina a história evolutiva do 
milho?” permitiu pleno espaço de liberdade à imaginação. Não houve exigência de conceitos em ciências para a percepção dos diversos possíveis 
de uma história e das diferentes origens dos saberes. Esta distinção fundamental foi feita após a exibição do filme. Talvez o estranhamento ao 
convite à imaginação livre em uma aula de ciências tenha motivado falas e interrogações do tipo: “Não sei nem por onde começar”; “Mas eu não 
sei nada sobre o milho.” Ou “Posso inventar uma lenda?” Ou “O meu milho pode falar?” Após o filme, interações dialógicas com os alunos 
conduziram a reflexão: “A história imaginada por vocês era parecida com as histórias contadas no filme?” “Qual a relação dessas histórias com a 
sustentabilidade?” “Quais os saberes mostrados?” “Identificamos saberes científicos?” “Quais?” Ou ainda: “Que matérias podemos estudar em 
torno desse tema?” Diversos exemplos justificados compuseram as respostas dos alunos, indicando um ponto de partida para distinguir e religar 
os recortes acerca do tema gerador. Esta abordagem, é importante ressaltar, não exclui absolutamente a apropriação dos conteúdos disciplinares 
mas, além deles, busca ampliar a capacidade de fazer suas interconexões, de explorar a problematização crítica e a criação de hipóteses de 
soluções dentro da reflexão ética. Entre as potencialidades da proposta estão a compreensão das interligações sistêmicas da sustentabilidade, 
das temporalidades e da importância em garantir a diversidade biológica em diferentes dimensões, bem como da responsabilidade social. Como 
principal limite, esbarra-se na forma escolar predominante e nas fronteiras às vezes impermeáveis entre as disciplinas. Como considerações 
finais, a boa recepção da atividade pelos alunos nesta primeira aplicação, mesmo que preliminar, representa motivação para continuar esta 
pesquisa, sobretudo pelo despertar da curiosidade e interesse dos mesmos, elementos indispensáveis à educação científica e não apenas. A 
prática de criar, ouvir e narrar histórias, em sua simplicidade como recurso didático-pedagógico interdisciplinar, abre a perspectiva de construção 
de um programa permanente de atividades, podendo envolver grande parte senão todos os professores da escola, cada um contribuindo com 
seu repertório na orientação contextualizada da construção do conhecimento. Análises mais aprofundadas dos elementos simbólicos presentes 
nas histórias criadas também poderão consistir num exercício pedagógico interessante de autopercepção histórica, da subjetividade, das (re)
significações, de emoções, crenças e de aprendizagens ainda não percebidas.
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