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APRESENTAÇÃO
E CONVITE

Trata-se de um livreto, originado de uma
pesquisa de mestrado intitulada “Uso de
narrativas como estímulo à autonomia
de alunos e professores no ensino de ciências”, de Sheila Souza sob orientação de
Drª. Giselle Rôças.
No conteúdo deste material estão apresentadas narrativas aplicadas em uma turma do ensino fundamental I de uma escola
localizada no município de Belford Roxo. A
turma era composta por 17 alunos e uma
professora regente. Essas narrativas foram
contadas e suas contribuições foram analisadas a luz da teoria sócio histórica de L.
S. Vigotski e Paulo Freire.
As narrativas foram organizadas de acordo com o conteúdo curricular de ciências
para o 2º ano do ensino fundamental I.
Foram aplicadas quatro narrativas e cada
uma gerou uma atividade cujo objetivo
era analisar a percepção e entendimento por parte dos alunos. A pesquisa buscou responder a seguinte questão: quais
as contribuições no processo de ensino e
aprendizagem, a utilização de narrativas
pode oferecer a professora e aos alunos?
Para respondê-la buscou-se a utilização de
narrativas curtas criadas a partir da análise
do conteúdo programático das aulas de ciências. A análise das atividades desenvolvidas após exposição das narrativas tinha
como objetivo identificar quais contribuições que essa metodologia proporcionou.
O presente produto educacional contém
ainda outras narrativas criadas pela pesquisadora, que não foram aplicadas, cujo
objetivo era contemplar a maior parte da
matéria estudada nessa fase escolar. Além
disso, outras narrativas foram criadas com
autoria da professora regente e dos próprios alunos.
Percebeu-se que as narrativas contribuíram no processo de ensino-aprendizagem, tornando os alunos mais ativos e
colaborativos, além de possibilitar a pro-
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fessora um instrumento metodológico diferenciado nas aulas de ciências, de modo
a ampliar as possibilidades de ensino. Com
relação aos alunos, as narrativas proporcionaram um maior vínculo com a matéria ministrada o que facilitou no processo
de aprendizagem dos conteúdos relacionados à disciplina.
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O QUE SÃO
NARRATIVAS?

Em um texto narrativo existem elementos essenciais que, sem os quais, não se
constitui uma narrativa, são eles: Enredo,
Personagens, Tempo, Espaço e Narrador
(GANCHO, 1997). Esse processo de comunicação por meio de narrativas segue uma
estrutura específica, contendo uma relação de causa e efeito (DAHLSTROM, 2014).
Uma característica marcante na narrativa
é o aspecto cronológico, ou seja, os fatos

apresentados seguindo uma ordem temporal. Ademais, outro fator essencial é o
narrador, sem ele não existe narrativa, é
necessário que a sequência de eventos
seja contada no texto.

Abaixo está representado um quadro com
a descrição dos elementos importantes e
estruturantes de uma narrativa.

Quadro 1. Elementos da Narrativa

ELEMENTOS

DESCRIÇÃO

Enredo

O conjunto dos fatos de uma história.

Personagens

Um ser fictício, responsável pelo desempenho do Enredo.

Tempo

Fictício, interno ao texto.

Espaço

Lugar onde se passa a ação numa narrativa.

Narrador

Elemento estruturador da história.

Fonte: Gancho (1997) adaptado.

Vale destacar, que com relação veracidade
das narrativas afirmar que

Os fatos de uma história não precisam ser verdadeiros, no sentido de
corresponderem exatamente a fatos
ocorridos no universo exterior ao
texto, mas devem ser verossímeis;
isto quer dizer que, mesmo sendo
inventado, o leitor deve acreditar no
que lê. Esta credibilidade advém da
organização lógica dos fatos dentro
do enredo (GANCHO, 1997, p. 7).
Nesse caso, é possível utilizar as narrativas
para ilustrar como ocorrem os processos
de construção do conhecimento, ou seja,
entender a natureza da ciência. Ou ain-
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da, para (re)contextualizar o conteúdo de
modo que atenda as necessidades dos diferentes públicos Ribeiro e Martins (2007).
Ademais, Galvão (2005) afirma que narrativa oral ou escrita pode ser utilizada como
método investigativo.
Ainda podemos destacar que as narrativas
contribuem para o processo de ampliação da imaginação. Ao abordar conteúdos
científicos, normalmente um problema é
apresentado e uma solução é proposta e
nesse processo a imaginação está presente.
No Ensino de Ciências, as narrativas além
de fazerem uso da imaginação, desenvolvem o pensamento analógico, ou seja, tentamos entender novas situações fazendo
aproximações com situações conhecidas.
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CONSTRUINDO
UMA NARRATIVA
– CUIDADOS
NECESSÁRIOS

Para criar narrativas para a sua sala de aula,
você deve considerar os seguintes elementos:

1) análise do material didático utilizado em sala de aula,
2) análise dos conteúdos programáticos;
3) faixa etária dos alunos para buscar terminologias, gírias
e temas que estejam no cotidiano deles;
4) uso de elementos no enredo que integrem e se
relacionem com a vivência dos alunos, de modo que seja
possível envolvê-los na história.
Em cada apresentação das narrativas os alunos devem ser convidados a participar do processo, para que possam sugerir nomes para os
personagens, cenários de ambientação, confecção dos personagens da história (fantoches
de meia, desenhos em papel pardo ou outros),
para que os personagens possam ser usados
nas narrativas apresentadas. Dessa forma os
alunos se sentem envolvidos no processo e na
apresentação de cada narrativa.
Aproveite a empolgação e convide-os para
escreverem narrativas também. Aqui, na nossa história, você encontrará além das nossas
narrativas, histórias contadas pelos alunos e
pela professora que nos recebeu em sua sala
de aula.
Diante disso, faço um convite a você professor, para que possa aproveitar esse material
em sua sala de aula, utilizando as narrativas
aqui apresentadas para estimular e envolver
os alunos no mundo da ciência. Fique a vontade para usar da mesma forma que foi produzido e aplicado, ou se assim desejar, fazer
alterações de acordo com seu público alvo.
Se o material inspirar ao ponto de criar novas
narrativas aproveite e também o compartilhe.
Afinal, a linguagem encanta, inspira e envolve.
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9

COMPARTILHANDO
AS NARRATIVAS
ELABORADAS
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A partir desse momento as narrativas
serão expostas e nessa união entre
ciência e linguagem um mundo lúdico,
criativo e envolvente se abre. Aproveite
e se envolva também, permita que
sua imaginação te conduza e que a
criatividade seja seu caminho. Então,
sejam bem-vindos a esse encontro
entre a ciência e a arte de narrar.
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NARRATIVA 1

Isso é
possível
professor?

Era o primeiro dia de aula de ciências
na classe do professor Carlos. Um
professor com características bem
marcantes, com barba e cabelos
longos e tão branquinhos. Alguns até o
chamavam de professor Freire.
Ao entrar na sala, o professor colocou na mesa um grande pote transparente.
Dentro do pote, foi possível enxergar umas plantinhas amontoadas e logo
abaixo uma camada de terra e uma camada de areia, além de algumas
pedrinhas no fundo.
O professor começou a aula contando que quando era criança, gostava tanto
da natureza que plantou dentro daquele pote algumas mudas e fechou para
que ninguém pudesse destruí-las.
A classe toda olhou com os olhinhos arregalados e uma mãozinha tímida foi
se levantando. Era João, um curioso aluno do 2º ano.
João, perguntou ao professor:
- Professor, essas plantinhas estão aí fechadas durante todo esse tempo?
Então o professor respondeu:
- Sim João, durante todo esse tempo!
Então a turma fez um longo e alto:
- ohhhhhhh!!!!!
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Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
Nesta atividade, propõe-se a montagem
de um terrário, que é um modelo de ambiente. Antes de iniciar as observações do
terrário, peça aos alunos que levantem as
hipóteses do que pode ocorrer com o terrário durante o período que ele for observado. Para isso, oriente-os de como proceder nas observações. É esperado que todos
os seres vivos sobrevivam (caso coloque
também pequenos seres vivos como caracol e minhoca), pois a água evapora e depois condensa, caindo novamente sobre a
terra, as plantas fazem a fotossíntese e os
animais se alimentam das plantas.

Qual a relação existente entre o terrário e
nosso ecossistema?

Atividade desenvolvida
com os alunos
Essa narrativa tem por objetivo contribuir
para que o aluno entenda a relação existente entre um terrário fechado e o ecossistema, nesse caso, o terrário representa
um miniecossistema.
Após contar a narrativa foi realizada a
construção de um terrário fechado juntamente com a professora regente e os alunos. O terrário foi montado fora da sala de
aula, em um espaço localizado no pátio.

O tempo médio para realização da atividade é de um mês, sendo dividido entre
montagem e observação. A montagem do
terrário necessita de dois tempos de aula,
para que os alunos possam participar e
manusear algumas plantas. Cada observação necessita de um tempo de aula, pois
dividindo os alunos em pequenos grupos
facilita a observação.
Espera-se que os alunos percebam as paredes do terrário embaçada, que é devido à
evaporação e condensação da água. Além
disso, espera-se também que eles percebam as plantas vivas e crescendo. Como
sugestão, feche atividade dizendo que as
plantas conseguem sobreviver quando recebe luz solar, água (da terra) e ar. Com
isso elas produzem seu alimento.

Montagem do terrário.
Uma semana após a construção do terrário foi separado um momento da aula para
analisar as mudanças que ocorreram.

Como forma de avaliação é sugerido um
pequeno relatório contendo as análises da
montagem e das observações realizadas,
bem como uma pequena conclusão.

Agora é com você!
Construa um terrário fechado e o observe por um mês. É possível, com base em
suas observações, o terrário do professor
Carlos ter sobrevivido por tanto tempo?

Análise das mudanças que ocorreram.
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Essa narrativa tem por objetivo fazer os alunos entenderem que precisamos da matéria
prima encontrada na natureza para construir
objetos que facilitam nossas vidas e nos trazem conforto, porém vale a discussão com a
turma sobre o consumo consciente.

NARRATIVA 2

Comprar ou não comprar?
Eis a questão!
Tinoco era um excelente
marceneiro. Em sua marcenaria
construía lindos móveis. Porém,
estava enfrentando um grande
problema que ia comprometer
seus negócios, a matéria prima
para fabricação dos móveis estava
acabando em sua cidade. Tinoco
resolveu ir para o interior da cidade
e lá montar outra marcenaria.

desligou a serra elétrica e falou:

A floresta era enorme, com muitas
espécies de árvores. Bem próximo
a entrada da floresta, estava uma
linda escola muito colorida. As
crianças estavam no recreio
brincando e correndo alegremente,
quando de repente um som de
serra elétrica invade o ambiente.
Todas as crianças correram para
o portão da escola para ver o que
estava acontecendo. Ao chegarem
ao portão se depararam com a
cena de Tinoco com uma serra
elétrica prestes a cortar uma árvore.
As crianças espantadas com os
olhinhos arregalados e as boquinhas
abertas logo gritaram:

As crianças responderam:
- Ué moço, cê vai cortar a árvore e
isso é horrível!

- Esse é o meu trabalho!
As crianças então perguntam:
- Mas que trabalho horrível é esse sô
que precisa cortar árvores?
Tinoco então responde:
- Horrível por quê?
Eu diria importante!!
Disse ele todo orgulhoso.
As crianças confusas logo
perguntaram:
- Como seria importante se você
está destruindo a natureza?
Tinoco então estufa o peito de tanto
orgulho e responde:

- Nããããoooo!!! Pare com isso Moço!
Tinoco então preocupado ao
ver aquele monte de crianças
espantadas olhando para ele

14

Para contar essa narrativa utilizamos fantoches de meias confeccionadas pelos alunos, os fantoches utilizados representaram
os personagens da história e nesse caso
utilizamos os nomes dados pelos alunos.

- O que houve? Por que vocês estão
assim assustadas?

Tinoco então fala:
Chegando à cidade nova logo se
instalou e pegando seu material de
trabalho foi em direção a floresta
apanhar sua matéria prima.

Atividade desenvolvida
com os alunos

- Bom, vou dar um exemplo simples,
a mesa e as cadeiras que vocês
usam para estudar, são feitas de
madeira em uma marcenaria.

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
A narrativa busca abordar a importância
das árvores na natureza. Aproveite para
desenvolver com os alunos a consciência
de que eles fazem parte de um todo e de
que suas ações estão diretamente ligadas
à vida de outros seres vivos.
Para realizar a atividade são necessários
dois tempos de aula. No primeiro momento sugerimos que a narrativa seja contada, e no segundo momento, uma roda de
conversa contribui para a troca de informação e conhecimentos.

Fantoches confeccionados pelos alunos.
Após a narrativa os alunos participaram
de uma conversa sobre a importância das
plantas no nosso ambiente e sobre a questão do consumo. Após a conversa, participaram da pintura de um desenho de planta. Analisaram todas as partes da planta e
sua importância.

A avaliação nesse caso pode ser realizada
com as observações da professora sobre a
participação, interesse e entendimento do
aluno sobre o tema tratado.

Agora é com você!
Como você pode contribuir para manter
e aumentar o número de árvores na sua
cidade? Por que é importante preservar a
natureza? Como equilibrar o sustento de
Tinoco com a conservação da Natureza?
Já ouviram falar em maneira certificada?

Alunos pintando desenho de planta.
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façam um desenho que represente o que
eles entenderam da narrativa.

NARRATIVA 3

Pequenas e importantes

Agora é com você!
Se no texto acima vimos que as formiguinhas são importantes, percebemos que
tudo na natureza tem importância mesmo
que seja algo pequeno. Responda então, o
que pode acontecer quando um ambiente
é destruído?

Aberlardo, um menino de oito anos
gostava de observar a natureza.
Um dia caminhando com sua mãe
Clotilde em um parque natural, ele
começou a observar as belezas
daquele lugar.

picar quando estamos distraídos.

As árvores pareciam dançar pela
força do vento, os pássaros voavam
e cantavam felizes e o som do seu
canto entoava por todas as partes. O
sol, ah! O sol brilhava e invadia cada
parte daquele lugar passando por
cada brecha deixada pelas folhas.

- Para quem? Disse ele espantado
com a resposta da sua mãe.

Abelardo estava tão distraído
contemplando a beleza daquele
lugar que parou em cima de um
formigueiro sem perceber. As
formigas estavam subindo pelos
seus sapatos e logo começaram a
picar suas pernas.
- Ai! Ai! Ai! Ai! Disse ele enquanto se
sacudia retirando as formigas do
seu corpo.
- Foram apenas algumas picadas filho!
Vai ficar tudo bem! Disse sua mãe.
Abelardo então perguntou:
- Mãe, por que existe formiga? Elas
não servem para nada! Só para nos
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Essa narrativa busca levantar a discussão
da importância de cada ser vivo em nosso
Planeta, mesmo que pequeno e aparentemente “inútil”.

Sua mãe pacientemente respondeu:

Atividade desenvolvida
com os alunos

- Filho, não diga isso! Formigas são
muito importantes.

Após ouvirem essa narrativa os alunos fizeram desenhos para ilustrar o que tinham
entendido sobre as formigas e sua importância na natureza.

Então ela deu algumas explicações:
- Bom, ela é muito importante para
a natureza. Por exemplo, ela ajuda
a movimentar as camadas do solo
levando nutrientes para cima e
para baixo. Ajuda na limpeza do
ambiente quando leva carcaça de
animais para dentro do formigueiro.
Formigas da Amazônia ajudam a
diminuir a quantidade de folhas que
caem no solo. Além disso, quando
formigas passam pelas flores, elas
ajudam a espalhar o pólen para
nascer novas plantas. E muitas
outras coisas disse ela.
Então, Abelardo respondeu:
- Nossa mãe! Estou surpreso, não
sabia que as formiguinhas faziam
um trabalho tão importante. Agora
fiquei até preocupado, será que eu
machuquei alguma formiguinha?

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
Busca-se por meio da narrativa explicar
aos alunos o conceito de equilíbrio na
natureza. No meio ambiente, quando alteramos algo todo o sistema sofre com a
mudança. Nesse caso, a narrativa traz a
reflexão sobre a importância de todos os
seres vivos.
O tempo necessário para a aplicação da
atividade é de um a dois tempos de aula,
pois após a narrativa ser contada é importante conversar sobre o tema e desenvolver uma atividade com os alunos de modo
a avaliar o entendimento deles. Como sugestão pode ser solicitada que os alunos

Desenho do aluno Lucas sobre formigas.

Desenho do aluno Cauã sobre formigas.
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NARRATIVA 4

Reciclar
é preciso

fazer cartazes e divulgar a coleta seletiva
para os moradores.

Maria muito tranquilamente respondeu:

A professora de Maria sugeriu uma
atividade para casa, e explicou a atividade
da seguinte forma:

Maria então continuou...

- Vocês vão elaborar uma pesquisa sobre
quais materiais podem ser reciclados e
como podemos fazer o descarte desses
materiais. Na semana que vem vão
apresentar pesquisa para seus colegas de
turma. Dessa forma, todos aprenderão
uns com os outros.
Maria foi para casa empolgada, pois já
havia pesquisado sobre essas questões e
resolveu fazer mais do que uma pesquisa,
resolveu fazer um projeto de reciclagem.
Quando chegou a casa contou a sua mãe
sobre o que aconteceu na escola...
- Mãe, hoje a professora passou um
trabalho de pesquisa na escola sobre
reciclagem e tive uma ideia brilhante.
Vou organizar aqui no condomínio onde
moramos uma coleta seletiva.

- Mãe, está tudo resolvido aqui na minha
cabeça! Fica tranquila, vou te explicar.
- Sabe aquelas lixeiras que ficam perto
da portaria?
- Sim! Sua mãe respondeu.

- Então, vou imprimir as palavras Papel
(em azul), Plástico (em vermelho), Vidro
(em verde), Metal (em amarelo) e Lixo
úmido (em preto)
Sua mãe curiosa perguntou:
- Mas é só isso? Porque se for não vai
adiantar filha, quando o caminhão de lixo
passar vai recolher e juntar tudo.
Maria olhou para sua mãe e com um
sorrisinho esperto respondeu:
- Nessa parte vou precisar da Senhora!
Tem um local de coleta seletiva no
caminho da escola, basta comunicar
às pessoas que trabalham lá que nosso
condomínio faz coleta seletiva e marcar
com eles para buscarem o lixo a cada
dois dias.
A mãe de Maria orgulhosa Falou:

A mãe de Maria preocupada perguntou:
- Mas filha, como você vai fazer isso? O
condomínio é muito grande! Isso vai dar
um trabalhão.
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- Pode contar com minha ajuda filha!

O projeto foi colocado em prática e na
semana seguinte Maria apresentou para
toda a turma. Além disso, Maria aprendeu
muitas outras formas de descartar o lixo.

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho

Atividade desenvolvida
com os alunos

Uma proposta para trabalhar a questão do
lixo. Entendemos que lixo é um material
sem valor ou utilidade que se joga fora.
Nesse caso, é importante discutir o que
é realmente lixo, pois existem materiais
que podem ser reutilizados e outros que
podem ser reciclados, além de discutir a
questão do consumo consciente, ou seja,
discutir o conceito envolvido nos três “Rs”
Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

Após contar a narrativa, os alunos foram
questionados sobre quais outros destinos
podemos dar ao lixo. Após as reflexões foi
solicitado que os alunos apresentassem
na aula seguinte outro uso para os objetos
que são considerados lixo. Todos fizeram
brinquedos artesanais.

A Mãe de Maria respondeu:

Maria, uma menina simpática e
inteligente de apenas oito anos de idade,
estudava no 2º ano de uma escola
chamada Raio de Sol. Nas aulas de
ciências começou a estudar sobre o meio
ambiente, os ecossistemas, as plantas, a
água, o solo, e o quanto esses ambientes
precisavam ser preservados da destruição
e do descarte incorreto do lixo.

- Estou tão feliz pela sua iniciativa filha!
Maria então completou:
- Mas mãe, não acabou por aí. Precisamos

Vamos lá, mãos a obra!

Como proposta de atividade de pode ser
solicitado que os alunos produzam lixeiras
seletivas e coloquem em sala de aula, ou
ainda que confeccionem cartazes mostrando a importância do descarte correto,
ou também reutilizar algum material para
elaboração de artesanatos ou brinquedos.
Se a atividade da narrativa 1 tiver sido feita, aproveite e mostre aos alunos que o
recipiente (vidro ou plástico) do terrário
foi reutilizado.

Pés de lata criados pela Aluna Anna Júlia.

Agora é com você!
Na história de Maria, percebemos que o
projeto organizado por ela deu certo. Porém, vimos também que Maria aprendeu
outras formas de descartar o lixo. Se você
fosse amigo de turma de Maria, quais outros destinos você daria para o lixo?
Essa narrativa busca incentivar os alunos
a perceberem que podemos reutilizar alguns materiais, por exemplo, a utilização
para confecção de objetos artesanais, artísticos, entre outros.

Pega varetas criado
pelo aluno Rafael.

Senhor perfume
criado pelo
aluno Lucas.
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NARRATIVA 5

Tudo
tem
valor1

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
Pretende-se que os alunos aprendam a
reconhecer de que materiais (metais, madeira, vidro, papel, etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana e
como esses objetos são utilizados.
Para elaboração da atividade é necessário
um tempo de aula, após contar a narrativa sugerimos que sejam apresentados aos
alunos alguns objetos ou imagens, para

que possam ver e manusear. Espera-se
que os alunos percebam de que materiais
os objetos são feitos e em quais situações
eles podem ser utilizados.

Agora é com você!
Reflita sobre quais outras utilidades podemos dar para uma folha de papel
em branco.
Uso esse espaço abaixo para você planejar
a sua atividade.

Certa vez, uma folha de papel em branco
foi carregada pelo vento até lentamente repousar em uma praça.
A folha estava triste, pensativa, foi então que uma flor do jardim
lhe perguntou:
- Por que você está triste folha?
- Porque sou uma folha, e o pior, em branco!
- Mas o que tem de errado nisso? Perguntou a flor.
- Ué! Não é obvio? Eu não sirvo para nada! Respondeu a folha.
- Pois está muito enganada! Disse a flor.
- Aqui nessa praça já vi muito poetas transformarem uma folha em branco ao
escreverem lindas poesias!
- Também já vi muitos escritores registrarem histórias que fizeram as pessoas
viajarem no mundo das letras!
- Vi também, a alegria de crianças ao transformarem uma folha em branco
em desenhos que são verdadeiras obras de arte.
- Nossa! Nem eu sabia que tinha tanto valor! Disse a folha.

1 As narrativas a seguir foram elaboradas, mas não foram aplicadas em sala de aula. Por isso estão
sem ilustrações envolvendo alunos.

20

21

NARRATIVA 6

Um caso de metamorfose

Sininho tinha um bichinho de
estimação, uma lagarta que morava
em um vidro. Na casa da lagarta
tinha pedrinhas, pequenos trancos
de árvore e mudas de plantas.
O nome da lagarta era Moli. Todos
os dias Sininho cuidava e conversava
com Moli.
As férias da escola chegaram e
Sininho acordou animada pois iria
passar na casa dos avós. Quando
foi conversar com a Moli e contar a
novidade, percebeu que ela estava
muito quieta.

As férias acabaram e Sininho chegou
correndo para ver Moli. Ao olhar
tomou um susto, Moli não estava
mais lá e um bicho com asas estava
dentro da casa de Moli. Ela começou
a chorar pois tudo indicava que
aquele bicho invasor tinha devorado
a Moli.
Sininho se arrumou para a escola
e chegando lá sua professora logo
percebeu algo errado e perguntou:
- O que houve querida? Por que está
triste assim?
Sininho contou toda a história para
sua professora e ela logo tratou de
explicar o que tinha acontecido:
- Querida, sua lagarta Moli se tornou
uma linda borboleta, ainda é a Moli
só que agora ela tem asas.
Sininho ficou feliz e continuou a
cuidar de Moli.

Agora é com você!
Registre em seu caderno um desenho ou
imagem de algum animal que também
passam pelo processo de metamorfose.
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FEITA POR ELES:
OS ALUNOS
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Por se tratar de uma turma do 2º
ano do fundamental I, e por ser uma
turma heterogênea, nem todos os
alunos conseguem estruturar a escrita
de forma completa, nesse caso, os
alunos narraram oralmente à história
enquanto a mesma era escrita no
quadro. A narrativa foi construída em
conjunto, de modo que quando um
aluno concluía seu pensamento o outro
dava sequência.
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NARRATIVA 1

NARRATIVA 2

Lixo no
lugar
certo

Lixo não é lixo!
Alex, um menino de dez anos, adorava
ir à praia. Gostava muito de juntar vários
objetos como garrafas, sacolas, palito
de picolé.
Ele gostava tanto dos objetos que
quando não precisava mais ele
reciclava, fazia artesanato, colecionava e
também presenteava amigos.

Lucas era um menino de oito anos que adorava jogar lixo no chão. Sua mãe
Luiza, explicou que não podia jogar lixo no chão. Ela disse:
- Filho, se jogar lixo no chão você pode poluir o ambiente!

A mãe de Alex pediu para ele jogar todo
aquele “lixo” fora.

- Por que mãe?

Ele respondeu:

- Porque lixo no lugar errado prejudica plantas e animais.

- Não é lixo mãe! Não posso jogar fora,
vou presentear alguns amigos.

- Mãe, me da um exemplo.
- Os oceanos podem ser poluídos com o lixo e matar os animais.
- Como pode matar os animais?
-Eles podem pensar que lixo é comida e ao comerem ficam sufocados.
Lucas então aprendeu que não pode jogar lixo no chão e passou a cuidar
do ambiente.
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Ele fez tantos artesanatos que o quarto
dele ficou cheio e ele também ficou
sem mais ideias.

Ele presenteou seu amigo Artur, Miguel
e Rafael.
Todos ficaram felizes com os presentes
e aprenderam a fazer artesanato.
E esse ciclo foi se repetindo e
multiplicando.
E ele também presenteou a mãe. Ela
ficou feliz e aprendeu que aqueles
materiais não eram lixo.

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho

bientes poluídos com lixo e conduza os
alunos a análise, dessa forma, espera-se
que compreendam a possibilidade de um
animal confundir o lixo com alimento.

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho

Ao trabalhar a narrativa, ressalte aos alunos que descarte incorreto do lixo tanto
no ambiente aquático quanto no terrestre pode causar desequilíbrio ambiental.
Apresente fotografias que ilustrem am-

Como atividade de avaliação pode ser
confeccionado um mural com fotos de
animais marinhos e terrestres dividindo o
espaço com o lixo e por vezes confundindo lixo com alimento.

Coleta seletiva e reutilização de materiais
são conceitos abordados na narrativa.
Após a narrativa é esperado que os alunos
digam que o processo de reciclagem depende da separação do que pode ou não

ser reciclado, nesse caso, sem a participação da sociedade a reciclagem não pode
acontecer. Ademais, aborda outro possível
destino que damos ao lixo.
Acredita-se que um tempo de aula é necessário para desenvolver a atividade,
que pode ser finalizada com uma roda
de conversa.
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QUANDO A
PROFESSORA
SE EMPOLGA:
NARRATIVAS
CRIADAS PELA
PROFESSORA
REGENTE

NARRATIVA 1

Locomover ou
movimentar?
Pedrinho é um menino muito curioso. Um certo
dia perguntou para sua mãe se as plantas se locomovem.
- Mãe, as plantas se locomovem?
- Não Pedrinho, as plantas não se locomovem.
- Mas eu já observei que às vezes elas mudam de direção. Por quê?
- Elas não se locomovem, mas se movimentam. Vamos ver o sinônimo das
palavras locomover e movimentar, Pedrinho?
- Sim, mamãe.
- Locomover é o mesmo que andar, ir, caminha, deslocar-se...
- E movimentar?
- Mexer, balançar, agitar, sacudir...
- Por exemplo, o girassol se move acompanhando a posição do sol e, os
animais e seres humanos se locomovem por possuírem pernas.
- Uma outra característica interessante é que ao contrário dos animais,
as plantas não dependem de outros seres vivos para se alimentar, elas
produzem seu próprio alimento. Para isso, precisam de água, luz e ar.

Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
A narrativa trabalha os conteúdos relacionados às características das plantas. Como
todos os seres vivos, as plantas crescem,
podem se reproduzir e morrem. Será que
as plantas, assim como os animais também se locomovem?
O objetivo é verificar se os alunos compreenderam a diferença entre locomover-se e
28

movimentar-se. É importante também que
os alunos percebam que mesmo não se locomovendo, as plantas no local onde estão,
crescem e produzem seu próprio alimento.
O tempo médio de aplicação da narrativa
e de dois tempos de aula. O primeiro momento é utilizado para contar a narrativa.
No segundo momento como sugestão de
atividade e avaliação pode ser elaborado
um quadro com partes das plantas para
que os alunos completem com suas características e funções.
29

Para Saber Mais

NARRATIVA 2

Mais natureza,
por favor!
Era uma vez, um menino chamado
Dudu, ele tinha uma planta no
quintal. Dudu também tinha um
cachorro chamado Nick.
Ele amava e cuidava das plantas e
dos animais.
Dudu teve uma ideia e decidiu
começar a cuidar da natureza. Ele
começou pela rua onde morava.
Lá tinha um terreno abandonado
onde tinha muito lixo, e ele teve a
grande ideia de limpar esse terreno
e plantar mudinhas onde cresceu
lindas flores e árvores e virou um lugar lindo. Seu cachorro Nick ficou tão
feliz com o novo lugar para brincar com seu amigo e outros animais.
Mas Dudu não parou por ai, um dia passeando com seu cãozinho, passou
por uma escola e observou que ela estava tão sem cor, sem vida, pois não
tinha nenhuma florzinha ou uma árvore, então ele pensou e teve uma ideia.
Foi até a escola e perguntou se junto com os alunos, eles poderiam plantar
várias mudinhas para que a escola pudesse ter mais vida e ficar mais bonita.
O diretor ficou super empolgado e comunicou aos alunos, que adoraram a
notícia. Juntos eles plantaram várias mudinhas.
Dudu ficou muito feliz com o que estava fazendo e acabou transmitindo para
todos a sua volta que as plantas e os animais são muito importantes para que
tenhamos um mundo melhor.

Basso, A. F. O 1º Passo para contar histórias. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=IBN_TzJEwsg> Acesso em:07/11/2019.
Basso, A. F. Repetir ou não a história?. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=moAvg_8FdLI&list=PL-XeXcPZoCq43BMQ-3KF2lj1KFtsNPDtr&index=3>
Acesso em:07/11/2019.
Basso, A. F. ?. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=IlHhP4RFwSk&list=PL-XeXcPZoCq43BMQ-3KF2lj1KFtsNPDtr&index=12> Acesso em:07/11/2019.
Dahlstrom, M. F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences. Greenlee School of Journalism and Communication, 2014.
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Conteúdos curriculares
e metodologia de trabalho
O objetivo da narrativa é reconhecer as
relações existentes entre as plantas e os
outros seres vivos. Além disso, mostrar
a responsabilidade que cada um tem de
cuidar da natureza, com algumas atitudes
simples, podemos transformar ambientes
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em nossa volta.

Galvão, C. Narrativas em Educação. Ciência & Educação, v. 11, n. 2, p. 327-345, 2005.

A atividade pode ser desenvolvida em dois
tempos de aula. Inicialmente contando a
narrativa e posteriormente podem ser discutidas com as crianças quais atitudes elas
podem tomar para melhorar o ambiente
em sua volta. È possível, com alguns cuidados e dedicação criar uma pequena
horta na escola.

Ribeiro, R. M. L.; Martins, I. O potencial das narrativas como recurso par o ensino de
Ciências: uma análise em livros didáticos de física. Ciência & Educação, v. 13, n. 3, p.
293-309, 2007.
Souza, S. R. M. O ensino de ciências nos anos iniciais: uma proposta utilizando narrativas. 2020. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências). Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, IFRJ, Rio de Janeiro.
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