
 

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências 

Campus Nilópolis 

 

 

 

 

 

 

Danielle Sales de Sousa 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SOB A 

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilópolis – RJ 
2019 



Danielle Sales de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SOB A 

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências 
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
modalidade acadêmico, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Giselle Rôças 

 

 

 

 

 

Nilópolis – RJ 
2019  



Danielle Sales de Sousa 

 

 

 

CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS SOB A 

PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO 

DE CIÊNCIAS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências 
do Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
modalidade acadêmico, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Ensino de Ciências. 
 

 

Data de aprovação: 11 de abril de 2019. 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Giselle Rôças de Souza Fonseca 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Flávia Monteiro de Barros Araújo 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Ferreira dos Santos 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

 

 

 

Nilópolis – RJ 
2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas queridas, Tia Bete e Vovó Dadinha. 

À minha querida filha Emanuella.



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por sempre iluminar e abençoar meus caminhos. 

Agradeço a minha orientadora, Giselle, por toda paciência, dedicação, carinho e respeito 

sempre! 

Agradeço a minha família, que sempre está ao meu lado.  

Ao meu pai, de quem eu herdei a inquietação diante das situações, a curiosidade para 

sempre buscar o novo e a disposição para correr atrás dos sonhos. 

A minha mãe, por me ensinar que as conquistas são frutos de muito trabalho, pautado 

sempre na honestidade. Eu não me lembro de ter sonhado em ser professora quando eu era 

criança, mas eu me lembro de um dia minha mãe falar "Danielle, você é inteligente, então nunca 

use a sua inteligência para diminuir ninguém. Sempre ajude as pessoas a aprenderem também, 

ensine o que você sabe, porque quando ensinamos, nós também aprendemos".  

Ao meu marido, Sebastião, pessoa que entrou na minha vida (como ele mesmo costuma 

dizer) não só para somar, mas para multiplicar. O melhor companheiro que eu poderia ter, que 

sempre me impulsiona quando estou desanimada, que me abraçou nas muitas noites em que 

chorei achando que não conseguiria, e que aguentou todo meu mau humor e impaciência. 

Aos meus colegas de turma: Alba, Camila, Marcinha, Jeff, Thiago, Rayza e Georgia. 

Pessoas maravilhosas e companheiras, a melhor turma que poderia ter! Juntos aprendemos 

muito! 

Agradeço aos meus colegas de trabalho, Lourdes, Sobral, Ana Beja, Glauce e Amanda. 

Todos que, de alguma forma. colaboraram para o meu ingresso e permanência no mestrado. 

É claro, não podia faltar o meu agradecimento à Edméa. Mais que companheira de 

trabalho, amiga, madrinha e mãezona, ela sempre me incentivou a continuar minha formação. 

Exemplo de mulher guerreira! 

Agradeço às queridas diretoras do IFRJ Campus Mesquita, Maylta e Grazielle, que me 

abriram as portas, sempre cordiais e respeitosas, pessoas igualmente maravilhosas. 

Agradeço aos professores Chrystian, Ana Paula, Valéria e Neide, e a todos os demais 

que permitiram minha presença em suas aulas. 

Também sou muitíssimo grata a todas as alunas do Curso FIC de Contação de Histórias: 

pessoas cheias de vida, sonhos, experiências e memórias, que acreditam na educação, e com 

quem pude compartilhar momentos de aprendizagem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordava ainda no escuro,  

como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite.  

E logo sentava-se ao tear. 

Linha clara, para começar o dia. 

 Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos,  

enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. 

 

Trecho de “A Moça Tecelã”, de Marina Colassanti 



 

 

SOUSA, Danielle Sales de. Contribuições de um curso FIC de Contação de Histórias sob a 
perspectiva da formação continuada de professores de ensino de Ciências. 110 f. Dissertação 
de Mestrado (Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências). Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
Campus Nilópolis, Nilópolis, RJ, 2019. 

 

RESUMO 

Diferentes pesquisas no ensino de Ciências dissertam sobre formas inovadoras de ensinar. No 
entanto, nem sempre se discute a necessidade de refletir sobre a formação de professores e os 
saberes que os futuros professores precisam dominar para trabalharem com tal diversidade. 
Saberes necessários não são somente de ordem técnica da disciplina, mas de compreensão 
didática e que estejam atrelados aos novos conhecimentos científicos e tecnológicos. Deste 
modo, esta pesquisa estabeleceu seu recorte de investigação pautando-se em uma dessas 
metodologias de ensino, e assumiu a seguinte questão: como um curso de Formação Inicial e 
Continuada (Curso FIC) contribui para a formação continuada de professores por meio da 
articulação entre contação de histórias e ensino de Ciências? O objetivo geral desta pesquisa foi 
o de compreender como um curso FIC contribui para a formação continuada de professores por 
meio da articulação entre contação de histórias e ensino de Ciências. A presente pesquisa foi 
realizada com o curso FIC de Contação de Histórias, fruto do projeto “Contação de Histórias – 
contando histórias, interagindo com Ciência e Sociedade para a divulgação científica” do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus 
Mesquita. Os sujeitos da pesquisa foram as cursistas e professores do curso FIC de Contação 
de Histórias do ano de 2018. Foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, que 
contextualizou a formação inicial e continuada no IFRJ e avaliou as contribuições do Curso 
FIC de Contação de Histórias para a formação continuada de professores para o ensino de 
Ciências. Como resultado, foi identificado que o Curso FIC de contação de histórias alcançou 
o objetivo de promover a reflexão do professor enquanto profissional, repensando a sua prática 
no espaço de formação continuada. Contribuiu, ainda, para o aprimoramento profissional das 
cursistas, que agregaram a sua prática metodologias de ensino que possibilitam a 
interdisciplinaridade, que rompem com os modelos de ensino fragmentado; a ludicidade, que 
torna o ensino mais significativo e mais dinâmico; e, ainda,  promoveram a reflexão sobre 
temáticas do ensino de Ciências por uma perspectiva social e política. Sobre a avaliação do 
curso FIC de contação de histórias, em relação as suas contribuições para o ensino de Ciências 
sob a ótica das cursistas e tutores, identificou-se que apesar da iniciativa das professoras em 
trabalhar em sala de aula os conteúdos articulados à contação de histórias, sejam de ciências ou 
de outras disciplinas, os alunos ainda sentem dificuldades de encadeá-los com a contação. 

 
Palavras-chave: formação docente inicial e continuada, ensino de Ciências, contação de 
histórias, extensão. 
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ABSTRACT 

Different researches in Science teaching are about innovative ways of teaching. However, the 
need to consider teacher education and the knowledge that future teachers need to master to 
work with such diversity is not always discussed. Fundamental knowledge is not only of a 
technical order in the discipline, but also in didactic comprehension and linked to new scientific 
and technological knowledge. In this way, this research established its research cut based on 
one of these teaching methodologies and assumed the following question: How does an initial 
and Continued Training Course (FIC Course) contribute to the continued formation of teachers 
through the articulation between storytelling and Science teaching? The general objective of 
this research was to understand how a FIC course contributes to the continued formation of 
teachers through the articulation between storytelling and Science teaching. The present 
research was carried out with the FIC course of Storytelling, result of the project "Storytelling 
- telling stories, interacting with Science and society for the scientific divulgation" of the 
Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio de Janeiro (IFRJ), on Mesquita 
campus. Students and professors of the FIC Course of Storytelling for the year 2018 were the 
subjects of the research. A qualitative exploratory research was carried out, which 
contextualized the initial and continued formation in the IFRJ and evaluated the contributions 
of the FIC Course of Storytelling for teacher’s continued training in Science education. As a 
result, it was identified that the FIC Course of storytelling achieved its goal of promoting the 
teacher's reflection as a professional, rethinking their practice in the space of continued 
formation. It also contributed to the professional improvement of the trainees, who added to 
their practice new teaching methodologies that enable interdisciplinarity, which break with the 
fragmented teaching models; playfulness, which makes teaching more meaningful and 
dynamic; and also promoted the analysis of Science education themes from a social and political 
perspective. In the evaluation of the FIC course of storytelling, in relation to their contributions 
to Science teaching from the perspective of students and tutors, it was identified that, despite 
the initiative of teachers to work the contents articulated to the narrative in the classroom, in 
Science or other disciplines, students still find it difficult to link them to storytelling. 
 
Keyword: initial and continuing training, teacher training, Science teaching, storytelling, 
extension 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Inicio essa dissertação narrando um pouco sobre a minha história e como me interessei 

pelo ensino de Ciências. Na verdade, a Ciência era a minha primeira opção de formação, mas 

por diversas questões acabei abraçando a Produção Cultural. Primeiro porque sempre quis 

estudar no IFRJ, à época ainda chamado de CEFET Química. Depois, porque sempre gostei de 

estudar e não queria ficar anos tentando ingressar na faculdade. No curso de Produção Cultural, 

amadureci academicamente nos estudos de semiótica e teoria literária. 

Antes de terminar esse curso, eu também estava muito ansiosa por trabalhar. Sendo meu 

pai funcionário público, sempre fui incentivada a fazer concursos. Ainda sem saber muito bem 

o que fazer, ingressei no IFRJ em 2006, no cargo de assistente em administração. 

Trabalhar em uma escola me fez querer entender mais sobre educação. O ambiente 

escolar é um local que sempre gostei. Decidi, então, cursar Pedagogia na extinta Universidade 

Gama Filho e lá tive contato com estudos sobre literatura infantil. Esse não foi meu primeiro 

contato: sempre li muitas coisas, enciclopédias, revistas e, também, contos infantis. Fazia 

pesquisas em enciclopédias enormes que, aos 11 anos, já sabia manusear muito bem. Meus pais 

sempre tiveram muitos livros em casa e uma das minhas diversões era lê-los. Meus pais sabiam 

disso e, no Segundo Grau, me deram uma enciclopédia nova - mas eu gostava mesmo era das 

antigas. 

Depois do curso de Pedagogia, resolvi fazer o curso de especialização em Produção 

Cultural com ênfase em Literatura Infanto-juvenil, também no IFRJ, e lá tive meu primeiro 

contato com a divulgação científica.  

Em minha segunda especialização, de Educação Tecnológica, realizada no CEFET/RJ, 

tive a oportunidade de compreender a relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, que foi o 

que me trouxe ao Mestrado em Ensino de Ciências. 

Neste mestrado tive a oportunidade de agregar tudo o que construí academicamente a 

partir de minha formação, unindo a contação de histórias ao ensino de Ciências. Oportunidade 

esta que também se realizou em vista de eu ter sido coordenadora Geral de Formação Inicial e 

Continuada na Pró-reitoria de Extensão por dois anos, que me fez ter conhecimento do Curso 

FIC de Contação de Histórias, pelo qual me encantei. 

E o que é uma dissertação senão também a contação de uma história? Um problema aqui 

apresentado, cuja solução (ou não) depende de alguns passos, contados um a um nas páginas 

seguintes. Com a minha participação no curso de Contação de Histórias aprendi a ler o mundo 
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como uma grande história, contada a cada dia, por cada um que passa por nossas vidas. A partir 

da conclusão desta reflexão apresento a temática dessa pesquisa. 

Pensar sobre o ensino de Ciências na escola nos remete sempre à necessidade de 

renovação e contextualização, pois diante do mundo cada vez mais tecnológico, há a 

necessidade de formar cidadãos de maneira que eles participem ativamente das decisões 

científicas. Há de se pensar, também, se o professor está preparado para lidar com tantos 

desafios: a mera transmissão de conhecimentos não basta e a proposição de um ensino de 

Ciências que possibilite ao aluno se tornar sujeito do conhecimento é vital (ANGLOTA e 

SLONGO, 2012). Filipe corrobora com essa afirmativa, ao destacar que 

Torna-se, pois, fundamental, que se promova no ensino das ciências uma atitude 
crítica, o confronto de opiniões, a atividade experimental, a observação do mundo que 
nos rodeia, a ligação ao ambiente, à tecnologia e sociedade estabelecendo-se relações 
numa perspectiva intra- e transdisciplinar (2012, p. 3). 
 

O espaço escolar é um dos locais onde o aluno desenvolve o exercício da cidadania, 

compreendendo o mundo social. Por isso, a escola é uma aliada na formação do aluno como 

cidadão. Desta forma, a formação continuada de professores se torna importante, apresentando 

ao profissional novas possibilidades para o ensino de Ciências. 

Diniz (1998, p 29) afirma que um dos caminhos da pesquisa no ensino de Ciências se 

refere “ao desenvolvimento de estratégias/metodologias de ensino que efetivamente envolvam 

os alunos num processo de mudança conceitual em sala de aula”. Essa mudança se refere a 

reconstrução/reformulação de conceitos, e quando pensamos em conceitos científicos é preciso 

pensar em como eles chegam aos alunos. Dentre os entraves ao ensino de Ciências, destacam-

se: as condições de trabalho do professor, a desvalorização social da profissão, os modelos de 

ensino governamentais com cobranças para o cumprimento de programas, formação do 

professor e a não articulação entre conteúdo e vivência do aluno (MARTINS, 2005; 

SANTANA, SANTOS e ABÍLIO, 2007), o que implica em uma disciplina de ciências como 

reprodutora de conceitos, sendo o livro didático a principal escolha de material de apoio pelos 

professores (SANTOS e CARNEIRO, 2006). Muitas vezes, o ensino de Ciências é pautado na 

reprodução de experimentações e atividades práticas para contextualizar conceitos científicos - 

algumas com resultados prontos, o que não possibilita que se ensine ao aluno a construir o 

conhecimento. O ensino de Ciências no primeiro segmento do Ensino Fundamental por vezes 

se torna pouco eficaz, com conteúdos desinteressantes e distantes do cotidiano dos alunos 

(LOPES E SALOMÃO, 2009). 

Em vista de tantos desafios de cunho social, histórico e formativo que se apresentam ao 

ensino de Ciências, há de se pensar sobre o que se espera do professor, revendo a sua prática 
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pedagógica enquanto mobilizador de saberes (NUNES, 2017). Pensa-se no novo papel do 

professor, que assume a função de mediador, levando aos alunos questões que problematizem 

as representações do papel da Ciência na sociedade a partir de estratégias diversas, mas o que 

significa ser esse mediador na construção do conhecimento? 

Schnetzler (2000) atenta para a necessidade de ligação entre o que é estudado na 

academia sobre a formação do professor com a sala de aula, dizendo que 

a principal proposta tem sido a de os professores universitários (formadores de 
formadores) estabeleçam parcerias com os professores do Ensino Médio e 
Fundamental como medida destes serem introduzidos na investigação didática, 
compreendida como constituitiva do próprio processo de desenvolvimento 
profissional (p. 26, grifo da autora). 
 

A formação do professor começa antes mesmo que ele deseje se tornar professor, em 

suas experiências como alunos, e continua, depois do término da sua formação, já trabalhando 

em sala de aula. Desta forma, entende-se que as formas de conhecimento dos conceitos 

científicos em sala de aula são importantes tanto para os alunos quanto para os professores e 

estão em constante reelaboração. Silva (2017, p. 155), enfatiza a importância da formação 

continuada do professor, principalmente porque a ciência “é uma realidade histórica em 

constante construção/reconstrução”. Desta forma, entende-se que a profissão docente exige que 

o professor esteja em constante formação. 

Pensando na formação continuada do professor, apresenta-se então o objeto de estudo 

desta pesquisa, que é curso de formação inicial e continuada1 (FIC) para contador de histórias, 

fruto do projeto “Contação de Histórias – contando histórias, interagindo com Ciência e 

Sociedade para a divulgação científica” do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ). O curso é voltado para profissionais de Educação Básica, como 

professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental, agentes educadores e cuidadores. A 

proposta não é qualificar o educador para transmitir conteúdos científicos por meio da contação, 

mas sim propiciar que ele desenvolva o olhar sobre a articulação Ciência e Arte a partir da 

criatividade e da (re)contextualização, pois: 

Os desafios que são apresentados cotidianamente na área de Ensino de Ciências, que 
podem ser lidos também como desafios à criatividade, parecem exigir um 
reposicionamento dos mediadores dos conhecimentos, sejam professores, artistas ou 
cientistas (FIGUEIRA-OLIVEIRA, ROQUE e MEIRELLES, 2009, p. 8). 
 

Esses desafios à criatividade fazem parte da vida cotidiana dos professores que, em sua 

prática, são provocados a desenvolver inovações no ensino de Ciências. Mas como tornar o 

ensino de Ciências prazeroso? Como motivar os professores para aceitarem os desafios à 

                                                           
1Os FICs têm por finalidade qualificar profissionais para a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
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criatividade? Charlot (2012, p. 11) aponta que o prazer no estudo está na equação pedagógica: 

“aprender = atividade intelectual + sentido + prazer”, portanto, para que haja aprendizado 

efetivamente é preciso que haja não só atividade intelectual, mas também sentido e prazer. A 

contação de histórias apresenta-se, então, como possibilidade para iniciar debates e 

questionamentos por parte dos alunos, cujas discussões são mediadas pelo professor, que 

instiga-lhes a curiosidade e a criatividade. 

Diante do exposto, pretendeu-se com este estudo desenvolver uma pesquisa acerca da 

formação continuada de professores tendo como base o curso FIC de Contador de Histórias, 

promovendo a formação continuada de educadores da Educação Básica atrelada à contação de 

histórias ao ensino de Ciências. 

Estudos sobre a contribuição da formação continuada de professores para o ensino de 

Ciências justificam-se por desvelarem como os resultados de pesquisas acadêmicas sobre as 

necessárias mudanças e possibilidades para o ensino de Ciências chegam à sala de aula. Muito 

se fala sobre as necessárias mudanças no ensino de Ciências, mas os professores que lidam 

diariamente com a disciplina precisam ter compreensão desses estudos sobre a sua prática. 

Diante da inclinação das pesquisas no ensino de Ciências para estudos que dissertem 

sobre formas inovadoras de ensinar, percebe-se a necessidade de refletirmos sobre a formação 

de professores, em especial sobre os saberes que os futuros professores precisam dominar 

(MARTINS, 2005). Saberes esses não só de ordem técnica da disciplina, mas de compreensão 

didática e que estejam atrelados aos novos conhecimentos científicos e tecnológicos. Uma das 

maiores exigências que se faz ao professor no ensino de Ciências é fazer com que os conceitos 

científicos sejam mais significativos para os alunos, rompendo com a ideia de educação 

bancária e fragmentada tão criticada por Freire (1987). Exige-se, portanto, o rompimento com 

a visão positivista e salvacionista da ciência e da tecnologia, sendo a primeira propagada 

durante muito tempo como a detentora da verdade absoluta, enquanto a segunda é tida como a 

salvadora do homem. Desta forma, destaca-se a relevância desta investigação sob o ponto de 

vista sociocultural. 

Nesse contexto, surge a necessidade de oportunizar a produção de conhecimentos sobre 

o ensino de Ciências, propiciando melhorias e possibilidades para sua aplicação na Educação 

Básica, contribuindo para a ampliação do conhecimento na área e a melhoria do processo de 

formação docente e buscando a evolução dos resultados de aprendizagem nas escolas.  

O curso FIC de contador de histórias promovido pelo IFRJ vem justamente trabalhar 

essas questões, oferecendo aos profissionais da Educação Básica a possibilidade de ensinar 
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Ciências de maneira crítica e contextualizada. Por conseguinte, os resultados obtidos nessa 

pesquisa servirão à instituição para avaliações a médio e longo prazo, como uma importante 

discussão sobre a articulação Ensino, Pesquisa e Extensão no ensino de Ciências, possibilitando 

que o IFRJ seja uma instituição que contribui para o crescente trabalho nessa área. 

Com base nos elementos expostos, a pergunta norteadora dessa pesquisa em questão foi: 

como um curso FIC contribui para a formação continuada de professores por meio da 

articulação entre contação de histórias e ensino de Ciências? 

Acredita-se que o curso FIC de contador de histórias tem potencial para promover a 

formação continuada de professores, apresentando a contação de histórias como possibilidade 

para contextualização do ensino de Ciências. 

Assumiu-se como objetivo geral dessa pesquisa o papel de compreender como um curso 

FIC contribui para a formação continuada de professores por meio da articulação entre contação 

de histórias e ensino de Ciências.  

Para tal, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

1) Diagnosticar o impacto do curso FIC na formação continuada dos professores 

cursistas;  

2) Avaliar um curso FIC, junto aos alunos e professores, em relação a seu papel e/ou 

impacto para o ensino de Ciências. 

3) Discutir a formação dos professores para a prática reflexiva e para o trabalho 

interdisciplinar. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta os 

Cursos de Formação Inicial e Continuada do IFRJ, por meio de um levantamento. Nele foram 

analisados documentos do IFRJ, contando um breve histórico de seu surgimento, até virar 

efetivamente um Instituto, apresentando suas finalidades como integrante da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. 

O segundo e terceiro capítulos abordam o referencial teórico que confere aporte a esta 

pesquisa: o segundo discute a formação do professor, destacando a construção da sua identidade 

profissional e a formação do professor para o ensino de Ciências, enquanto o terceiro apresenta 

a relação existente entre ensino de Ciências e a contação de histórias em suas possibilidades 

metodológicas e interdisciplinares. Parte deste terceiro capítulo foi submetida em forma de 

artigo à Revista Polyphonía, teve sua publicação aprovada e encontra-se no prelo (anexo 3). 

O quarto capítulo trata dos caminhos metodológicos desta pesquisa, demonstrando os 

instrumentos de coleta de dados (entrevista e grupo focal) bem como o método para análise dos 
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dados obtidos (análise de conteúdo). O quinto apresenta os resultados da pesquisa, discutindo-

os a partir das categorias de análise que emergiram dos discursos dos tutores e cursistas e 

associando-os ao referencial teórico apresentado nos capítulos anteriores. A última seção da 

dissertação está voltada para as considerações finais, onde fez-se o resgate dos objetivos da 

pesquisa, associados aos resultados encontrados e aos referenciais teóricos. 
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2 CAPÍTULO I - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA: ARTICULANDO 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção, ou a sua 
construção” (FREIRE, 1996, p. 47) 

 
Dentre os objetivos dos Institutos Federais (IF), encontramos a realização de cursos 

denominados Cursos de Qualificação ou Cursos de Formação Inicial e Continuada, os quais 

visam atender às demandas de trabalhadores por qualificação para a inserção ou reinserção no 

mercado de trabalho. Além de possuírem uma perspectiva social, proporcionando a formação 

do cidadão trabalhador, capaz de refletir sobre a sua realidade, esses cursos também atuam 

favorecendo a relação entre educação e trabalho. Sabe-se que durante muitos anos no Brasil 

vigorou o ensino dual, onde os filhos das elites recebiam a formação propedêutica, enquanto os 

filhos dos pobres recebiam uma educação voltada somente para a formação para o trabalho. 

Essas são marcas do passado de uma sociedade onde vigorava o regime escravocrata e servil 

(MOURA, 2007; NORSELLA, 2007; SAVIANI, 2007; CIAVATTA, 2008; LOUZADA 2017). 

Diversas foram as lutas pelas mudanças no sistema educacional brasileiro, procurando 

romper com uma educação que insiste em ser mantenedora de regime educacional dicotômico. 

São lutas que persistem até hoje, enquanto vemos o sucateamento das universidades estaduais 

no Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros, persistem os IF, com sua proposta de formação 

integral do cidadão. 

Apresenta-se, então, o Curso de Contação de Histórias, o qual tem por finalidade pautar-

se na contação para despertar a reflexão sobre questões que entrelaçam ciência, tecnologia e 

sociedade, buscando uma compreensão da ciência em seu contexto social e tecnológico. 

 

2.1 O IFRJ 
 

O IFRJ faz parte da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, sendo 

vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, 

SETEC/MEC. Surge em 1945, como Escola Técnica Federal de Química (ETFQ). Em 1999, é 

transformado em Centro Federal de Educação Tecnológica de Química (CEFET de Química), 

e, em 2008, por meio da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, é transformado em Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia. Ao longo dos anos, o IFRJ construiu um histórico 

na formação em nível técnico, principalmente na área de Química e Meio Ambiente. A partir 

da sua denominação como IF, com a ampliação da rede, surgiram demandas pelo ensino nos 
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diversos níveis, constituindo-se como um marco na educação profissional e tecnológica 

brasileira (CARDOSO, 2017). 

A expansão da rede federal de ensino possibilitou não só a oferta de cursos que 

preparassem para o mercado de trabalho: foi além disso, possibilitando também a expansão do 

ensino nos seus diversos níveis, levando em conta os avanços tecnológicos e a formação 

intelectual do trabalhador. Seu processo formativo integra o olhar social atrelado à construção 

do conhecimento científico e tecnológico, focado na formação integral do indivíduo, 

articulando ensino, pesquisa e extensão (AGUIAR e PACHECO, 2017). Observa-se, também, 

a preocupação com a verticalização do ensino, já que a proposta dos IF é possibilitar que o 

aluno perpasse pelos diversos níveis de ensino, desde a educação básica até a especialização, 

conforme especificado no artigo 7º: 

 
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 
de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 
educação de jovens e adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 
e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 
segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 
conhecimentos científicos e tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda 
e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 
e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 
formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam 
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, 
com vistas no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, 2008, on-line). 

 

Atualmente o IFRJ possui 15 campi, situados em diversas regiões2 do estado do Rio de 

Janeiro. Na região metropolitana, encontramos a Reitoria e os campi Belford Roxo3, Duque de 

                                                           
2 Mapa das Regiões do estado do Rio de Janeiro disponível em: 
<http://www.scielo.br/img/revistas/icse/v18s1//1807-5762-icse-18-1-1125-gf01.jpg>. Acesso em: 10 ago. 2017. 
3 Campus em implantação. 
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Caxias, Mesquita, Nilópolis, Niterói4, Realengo, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de 

Meriti; no Centro Sul, temos Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi; no Médio Paraíba, 

temos Pinheiral, Resende5 e Volta Redonda; e na região da Baixada Litorânea há o campus 

Arraial do Cabo. 

Nos diversos campi são oferecidos cursos6 de Pós-graduação stricto sensu em 

Bioquímica e Biologia Molecular (Mestrado e Doutorado), Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(Mestrado Profissional) e Ensino de Ciências (Mestrado Acadêmico e Profissional) e lato sensu 

(Especialização) em Ciências Ambientais e Áreas Costeiras, Educação de Jovens e Adultos, 

Educação e Divulgação Científica, Educação Física Escolar, Ensino de Ciências com Ênfase 

em Biologia e Química, Ensino de Ciências e Matemática, Ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-brasileiras, Gestão Ambiental, Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade 

Nutricional e Linguagens Artísticas, Cultura e Educação; cursos de nível Superior em 

Tecnologia de Gestão Ambiental, de Gestão da Produção Industrial, de Jogos Digitais e de 

Processos Químicos; cursos de Licenciatura em Computação, Matemática, Química e Física; 

Bacharelado em Ciências Biológicas, Produção Cultural, Química, Farmácia, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional; cursos de nível médio técnico em Agroindústria, Agropecuária, 

Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Farmácia, 

Informática, Mecânica, Meio Ambiente, Química e Petróleo e Gás; cursos de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de nível médio em Agroindústria e em Manutenção e Suporte em 

Informática; e cursos técnicos na modalidade à distância em Agente Comunitário de Saúde, em 

Lazer, em Secretaria Escolar e em Serviços Públicos. O IFRJ oferece, além disso, os cursos de 

Formação Inicial e Continuada, que são cursos de qualificação professional - dentre eles o curso 

de Contação de Histórias, objeto deste estudo. 

As várias frentes de formação ofertadas pelo IFRJ buscam atender ao objetivo de 

“estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” 

(BRASIL, 2008, on-line), sendo ofertados cursos nas mais diversas áreas, como ensino, ciência 

e cultura, além de atender também ao público de Jovens e Adultos, ampliando as possibilidades 

dos cidadãos e preocupando-se com os arranjos produtivos locais. É importante reconhecer o 

impacto que o IFRJ, com seus referidos campi, tem causado na formação de cidadãos ao longo 

desses anos nas regiões onde seus campi se inserem. 

                                                           
4 Campus em implantação. 
5 Campus em implantação. 
6 Informações retiradas do site institucional, disponível em: <http://portal.ifrj.edu.br/>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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2.2 A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NO IFRJ 
 

Um dos pilares dos institutos federais é oferecer cursos de Qualificação Profissional e 

de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, como estabelecido pela Lei 11.892/2008. 

Anterior à lei de criação dos IF, o Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, disserta sobre a 

educação profissional, prevista no art. 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 

Segundo a LDB (BRASIL, 1996), alterada pela Lei 11.741, de 16 de julho de 2008, os 

cursos de formação inicial e continuada integram o rol da educação profissional e tecnológica, 

assim definidos no art. 39, sendo construídos de acordo com o eixo tecnológico de cada campus, 

propiciando a construção de diferentes itinerários formativos. O Decreto 5.154 (BRASIL, 

2004), que regulamenta os artigos referentes à educação profissional e tecnológica, define em 

seu art. 3º a construção de itinerários formativos, preparando os alunos para a vida produtiva e 

social, possibilitando o aproveitamento contínuo dos estudos. Desta forma, um aluno que inicie 

um curso FIC poderá ingressar, posteriormente, em um curso de nível médio técnico 

pertencente ao mesmo eixo tecnológico, dando, assim, prosseguimento aos seus estudos. 

Portanto, os cursos de formação inicial e continuada (cursos FIC) possuem como 

premissa a formação do trabalhador de maneira integral, unindo educação e trabalho, visando 

a conscientização diante de questões que cunho social, científico e tecnológico. Visam, ainda, 

a possibilidade de continuidade de estudos, promovendo a verticalização do ensino7 e a 

constante atualização do trabalhador. Esses cursos não necessitam estar atrelados a algum nível 

de ensino específico, possibilitando que o indivíduo formado com qualquer nível de 

escolaridade busque a qualificação profissional. Ademais, os cursos FIC são caracterizados 

como atividades de extensão, conforme estabelecido no documento elaborado pelo Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(CONIF) no Fórum de Pró-reitores Extensão dos Institutos Federais (FORPROEXT) de 

contribuições para a Política de Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, onde os cursos de formação inicial e continuada são apresentados de duas 

formas: cursos de formação inicial, oferecidos aos que buscam qualificação, possuindo carga 

horária igual ou superior a 160 horas, e cursos de formação continuada, oferecidos aos que já 

                                                           
7 A verticalização do ensino é uma premissa dos Institutos Federais onde há promoção de um itinerário formativo 
desde o curso técnico até ao doutorado, havendo desta forma um diálogo entre os diversos níveis de ensino. 
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possuem algum tipo de conhecimento em determinada área e buscam aprofundamento de 

conhecimentos. São cursos mais curtos, com carga mínima de 40 horas. 

Historicamente, a Formação Inicial e Continuada no IFRJ aconteceu por meio de 

programas oriundos do Governo Federal e com fomento próprio como o Programa de 

Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP)8, o Projeto Escola 

de Fábrica9, a Rede CERTIFIC10, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJAFIC)11 e o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)12. Um exemplo 

bem-sucedido foi o Programa Mulheres Mil13, no qual eram oferecidos cursos especificamente 

para mulheres em situação de vulnerabilidade social, que incluiu cursos de Artesanato, 

Cuidadora Infantil, Cuidadora de Idosos, Salgadeira, Camareira e Garçom. A partir de 2015, o 

Programa Mulheres Mil e o PROEJA FIC foram agregados ao PRONATEC, que continua 

acontecendo na instituição.  

Com a expansão do IFRJ, os cursos FIC se apresentaram como meio de iniciar as 

atividades dos campi em implantação e como forma de estes construírem a sua identidade a 

partir da demanda e dos arranjos produtivos locais, estabelecendo seus primeiros contatos com 

a comunidade no entorno dos campi. Sendo assim, no ano de 2015, foi aprovado pelo Conselho 

de Extensão (CAEX) o primeiro curso FIC de Gestão em Qualidade, Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde do Trabalho, que funcionaria com fomento do próprio campus. Desde então, 

                                                           
8 Criado em 2003, com o intuito de ampliar a participação da indústria nacional no fornecimento de bens e serviços, 
e colocá-la em um patamar de competitividade de classe mundial, de forma a traduzir os massivos programas de 
investimentos do setor em geração de emprego e renda para o país. Disponível em: 
<http://www.prominp.com.br/prominp/pt_br/pagina-inicial.htm>. Acesso em 23 ago. 2017. 
9 O projeto Escola de Fábrica tem o objetivo de possibilitar a inclusão social de jovens de baixa renda por meio da 
formação profissional em Unidades Formadoras no próprio ambiente de trabalho, aproximando o setor produtivo 
dos processos educativos e promovendo maior responsabilidade social das empresas. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/projeto.pdf. Acesso em 23 ago. 2017. 
10A Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - Rede CERTIFIC é uma política 
pública de inclusão social que se institui através da articulação do Ministério da Educação - MEC e Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE em cooperação com as instituições/organizações, dentre elas os IF. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/programas?id=15266>. Acesso 
em: 23 ago. 2017. 
11 Criado em 2009, com o intuito de implementar a Formação Inicial e Continuada com o ensino Fundamental em 
parceria com os municípios brasileiros. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/proeja/saiba-mais>. Acesso em 
23 ago. 2017. 
12O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 
2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica no país. Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/>. Acesso em 
23 ago. 2017. 
13 O Mulheres Mil foi implantado, inicialmente, como Projeto Piloto, com o objetivo de promover a inclusão 
social e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, a fim de permitir a melhoria do seu potencial de 
mão de obra, bem como as suas vidas e de suas famílias. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-
mulheres-mil. Acesso em: 28 ago. 2017. 
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a oferta de cursos de formação inicial e continuada vem crescendo a cada ano. Em 2016, foram 

oferecidos 20 cursos FIC e até o primeiro semestre de 2017, ofertaram-se outros 17 cursos. 

Diante da crescente demanda, foi necessária a atualização da regulamentação para submissão e 

implementação dos cursos FIC. Os cursos FIC no IFRJ são oferecidos atualmente em sete de 

seus quinze campi14, conforme Quadro 1 abaixo: 

  

                                                           
14 Informações obtidas no site institucional. Disponível em <http://portal.ifrj.edu.br/cursos-fic>. Acesso em: 23 
ago. 2017. 
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Quadro 1. Lista de Cursos FIC ofertados por campus do IFRJ15 
Campus Cursos 

Arraial do Cabo  Artesã em Bordado à Mão;  
 Idiomas Aplicados à Serviços de Turismo;  
 Inglês Aplicado a Serviços Turísticos. 

Belford Roxo  Acessórios de Moda; 
 Adereços de Carnaval e Festejos; 
 Blogueiro(a) de Moda; 
 Desenvolvimento de Produto Têxtil de Moda; 
 Ecodesign em Acessórios de Moda; 
 Educação. Acessibilidade e Design Universal; 
 Empreendedorismo e Gestão de Negócios; 
 Formação Docente para Comunicação, Cultura e Arte; 
 Formação Docente para o Ensino da Diversidade; 
 Fotografia e Vídeo para Mídias Digitais; 
 Gestão de Vendas no Comércio de Moda; 
 Organização de Eventos; 
 Produção, Qualidade e Manutenção para Pequenas Confecções; 
 Tingimento e Estamparia Artesanal. 

Engenheiro Paulo de Frontin  Artesanato em Fuxico; 
 Artesanato em Fuxico Avançado; 
 Condutor de Turismo em Espaços Culturais Locais. 

Mesquita  Contação de Histórias; 
 Formação Continuada de Professores em Ciências Naturais; 
 LIBRAS. 

Niterói  Assistente de Administração em Organização e Métodos; 
 Desenvolvimento Web; 
 Desenvolvimento de Aplicativos para Dispositivos Móveis de 

Sistema Operacional Android - Nível Básico; 
 Espanhol Básico para Negócios; 
 Espanhol Intermediário para Negócios; 
 Gestão de Projetos Ambientais; 
 Inglês Básico para Atendimento no Setor de Serviços; 
 Marketing Digital; 
 Operador de Computador; 
 Programação de Jogos Digitais; 
 Prototipação Eletrônica com Arduíno; 
 Redes de Computadores. 

Realengo  LIBRAS 
Fonte: site institucional do IFRJ. 

 

Para implementação do curso FIC, é necessário elaborar o Plano Pedagógico do Curso, 

contendo apresentação, justificativa, objetivos, descrição de procedimentos didático-

metodológicos, perfil profissional de conclusão, áreas de atuação, pré-requisitos para acesso, 

mecanismos de acesso, instrumentos de avaliação, frequência e aprovação, certificação, 

infraestrutura, recursos para permanência e êxito e continuidade nos estudos, com sua 

respectiva matriz e ementário.  

                                                           
15Cursos oferecidos enquanto a CGFIC ainda estava submetida à Pró-reitoria de Extensão (maio/2018). 
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Destaca-se um ponto importante para a implementação do curso FIC, que é a questão 

da permanência e êxito e continuidade dos estudos. Programas como o PROEJA FIC, Mulheres 

Mil e PRONATEC possuíam fomento próprio para a implementação dos cursos. Já os cursos 

FIC eram implementados com os recursos financeiros do próprio campus. Em estudo realizado 

por Franco, Gandolfi e Gandolfi (2014), observou-se que uma das principais causas de evasão 

dos cursos de qualificação profissional é a necessidade financeira dos alunos. A pesquisa foi 

realizada com 98 alunos desistentes, onde foi possível observar que 69,2% dos desistentes não 

possuíam outra fonte de renda a não ser a bolsa auxílio dada aos estudantes. Desta forma, 66,1% 

dos alunos desistentes pesquisados declararam gastar a maior parte da bolsa auxílio com 

transporte e alimentação. Pela falta de renda, a inserção no mercado de trabalho foi a principal 

causa de evasão para 23,1% dos alunos. Sendo assim, as dificuldades financeiras dos alunos 

podem ocasionar a desistência do curso, e num movimento contraditório, um curso que seria 

para a inserção do profissional acaba não sendo concluído. 

Portanto, para realização do curso FIC é necessário planejar também os recursos que 

serão destinados à implementação do mesmo, bem como assegurar que parte dos recursos da 

assistência estudantil sejam destinados para bolsas de auxílio a estes estudantes. 

Uma vez planejado o curso FIC, todos os documentos eram encaminhados à Pró-reitoria 

de Extensão (PROEX) para avaliação pela Coordenação Geral de Formação Inicial e 

Continuada (CGFIC) e futura aprovação pelo Conselho de Extensão (CAEX). Os cursos 

oferecidos deveriam abranger os eixos tecnológicos de Desenvolvimento Educacional e Social, 

Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Cultural e Designer, Segurança e 

Turismo e/ou Hospitalidade e Lazer. 

Após maio de 2018, a Coordenação Geral de Formação Inicial e Continuada foi retirada 

da Pró-reitoria de Extensão e alocada na Pró-reitoria de Ensino (PROEN), cumprindo a proposta 

do atual plano de governança instaurado pela nova gestão do IFRJ. Em outros Institutos 

Federais, os cursos FIC também são normatizados pela PROEN, como o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais16 e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul17. 

                                                           
16 Orientação Normativa DEaD/PROEN/IFSULDEMINAS Nº 02, de 13 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o 
Regulamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IF Sul de Minas. Disponível em: 
<https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/proen/EAD/documentos/ON_n%C2%BA_2__DEAD__orienta
%C3%A7%C3%A3o_normativa_FIC_EAD_2017.pdf>. 
 
17 Normas para elaboração do Projeto Pedagógico de Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC. Estabelece 
normas para elaboração do projeto Pedagógico de Curso de Formação inicial e Continuada do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS. Disponível em 
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Até outubro de 2018 não houve novas submissões de cursos FIC, em vista da 

reformulação do Regulamento dos Cursos de Formação Inicial e Continuada do IFRJ, que foi 

aprovado na 5ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do IFRJ realizada em 19 de dezembro 

de 2018.   

                                                           
<http://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/projetos-pedagogicos/projetos-
pedagogicos-dos-cursos-de-formacao-inicial-e-
continuada/normasparaelaboracaodoprojetopedagogicodecursoformacaocontinuadaresolucao036de03092015.pdf
>. 
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3 CAPÍTULO II - PENSANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

“O professor é a pessoa: e uma parte importante da pessoa é o professor” 

Jennifer Nias 

 

Quando refletimos sobre um profissional, qualquer um, seja ele pedreiro, advogado, 

arquiteto, médico ou professor, pensamos logo que ele passou por um processo formativo que 

o qualifica para exercer tal profissão. Mas será que somente estudar e se especializar em 

determinada área é suficiente para a construção de um profissional?  

É muito comum fazer a seguinte indagação às crianças: o que você quer ser quando 

crescer? As respostas são diversas e construídas de variadas maneiras, sejam essas espelhadas 

nas profissões dos pais ou um simples “quero ser professor”, já que grande parte dessa vivência 

infantil se dá na escola. Partindo desse questionamento, percebe-se qual verbo utilizado para 

tal indagação: ser. Não é usado o verbo fazer, mas o verbo ser. Construir-se como um 

profissional é mais do que ser capaz de fazer algo, é ser alguém. Dessa forma, compreende-se 

que todas as experiências de vida serão relevantes no processo formativo de um profissional.  

Silva (2017), destaca que o conceito de formação é amplo e complexo, envolvendo 

aspectos do desenvolvimento do indivíduo como pessoa e como ser social atrelados à sua 

educação, instrução e caráter. Assim, o processo formativo, sob uma visão ampla, engloba 

diversos aspectos que envolvem o aprimoramento de técnicas, a experiência adquirida com a 

prática e a reflexão sobre esta prática.  

Nóvoa (1999), ao refletir e agir sobre a formação do professor, defende que não é o 

acúmulo de cursos, saberes ou certificados que proporcionará a formação do professor, mas sim 

a sua capacidade de refletir sobre a sua prática. Portanto, de nada vale somente acumular 

conhecimento se o professor não é capaz de se perceber como profissional. Não se aprende a 

ser professor somente aprendendo o que deve ser ensinado aos alunos: é preciso também 

aprender a ensinar. E como se aprende isso? Na prática, no choque com a realidade da sala de 

aula, onde cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno. Ser professor é lidar com pessoas, 

pessoas que se construíram de maneiras diferentes e por isso há o choque, um choque entre 

culturas. Conforme Nóvoa (1999), 

O ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na interação entre 
professores e alunos, mas também porque esses atores refletem a cultura e contextos 
sociais a que pertencem. A intervenção pedagógica do professor é influenciada pelo 
modo como pensa e como age nas diversas facetas da sua vida (NÓVOA, 1999, p. 
66). 
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Entender a formação do professor como um processo contínuo é compreender que a sua 

formação não se dá somente nos cursos de formação, mas transcende esse espaço tempo de 

aprendizado, envolvendo suas experiências de vida e suas experiências na prática em sala de 

aula. É a interação entre o saber desenvolvido na universidade e o saber gerado pela experiência 

em sala de aula que possibilitará a reflexão sobre a prática, e essa reflexão gerará novos saberes 

que devem ser multiplicados entre os demais profissionais. O saber docente, segundo Tardif 

(2014), é composto de vários outros saberes provenientes de diversas fontes, sendo este um 

saber plural. E é na relação estabelecida com esses diversos saberes que se constrói o professor 

como profissional. 

Um dos melhores espaços para a troca entre esses saberes é o da formação continuada, 

onde os professores podem compartilhar suas experiências, refletir sobre elas e discutir novas 

práticas. Silva (2017) corrobora com esta fala ao dizer que a formação contínua é o espaço onde 

se oportuniza a reflexão sobre a prática, onde o professor pensa sobre o exercício da docência 

e busca contribuições significativas na relação ensino e aprendizagem. Ao pensar na formação 

como um processo, deve-se deixar de lado a ideia de que a formação continuada é a solução 

para os problemas na formação inicial de professores. A formação continuada deve ser o locus 

das discussões e trocas de experiências sobre a prática docente, compreendendo-se, então, a 

formação como um ato coletivo.  

 

2.1 O SER PROFESSOR E CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

O professor é uma pessoa18. E, como qualquer pessoa, é constituído de valores, crenças, 

sentimentos e experiências de vida. Um ser imbuído de sua cultura, do seu meio, de seu convívio 

diário, um ser social. Pensar na formação do professor, mais do que pensar na construção do 

conhecimento da técnica deste profissional, é envolver-se na formação da pessoa.  

A partir desta compreensão, estudar a formação do professor torna-se uma tarefa 

complexa, não no sentido de dificuldade, ainda que não seja uma tarefa fácil, mas no sentido 

de compreensão do todo. Neste sentido, emergem dois questionamentos importantes propostos 

por Nóvoa (1999): “como é que cada um se tornou o professor que é hoje?” e “por que é que 

fazemos o que fazemos na sala de aula?”. Essas questões trazem à tona a reflexão sobre a 

formação do professor a partir da pessoa. Tal reflexão, segundo Nóvoa (1995), não foi objetivo 

                                                           
18 Livro de Ada Abraham, publicado em 1984. Segundo Nóvoa (1995), esta publicação marca uma mudança de 
paradigma na investigação sobre a profissão do professor, ficando na vida do professor. 
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das pesquisas sobre formação de professores nas últimas décadas, onde buscou-se uma 

racionalização sobre o ensino. Essa racionalização trouxe respostas simplistas sobre o processo 

ensino-aprendizagem, deixando de lado questões do cotidiano pedagógico e da prática, 

focando-se apenas em desvendar o que faz um bom professor em uma dimensão técnica, qual 

o melhor método de ensino e qual modelo de ensino traz os melhores resultados. 

Imbernón (2010) traz o processo histórico da formação de professores sinalizado por 

Nóvoa (1995), em que o foco é: como se forma e quais os conhecimentos necessários a esse 

profissional competente. Revisitando o passado da formação de professores, Imbernón (2010) 

destaca que a preocupação em estudar a formação de professor vem da inquietação de saber 

quais os conhecimentos que os futuros professores precisam adquirir, e quais os modelos mais 

inovadores que possibilitarão essa formação. O autor nos apresenta, então, uma “genealogia da 

formação” docente, mostrando as mudanças de pensamento sobre a formação do professor ao 

longo das décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000.  

A década de 1970 é marcada como o início das preocupações com a formação docente, 

onde se percebe a necessidade de uma formação diferente da que era oferecida pelas 

universidades, desencadeando-se questionamentos dos aspectos educacionais. A década de 

1980 é marcada pelo foco na formação técnica, em que se buscam as competências do bom 

professor de forma que sejam incorporadas a uma formação, tornando-a eficaz. Este é o 

principal tema de pesquisa na formação continuada docente. Já a década de 1990 marca o início 

de uma mudança no pensamento sobre a formação do professor. Pretende-se adaptá-la às 

necessidades presentes e futuras, com foco na sua prática educativa e social. Apesar desse 

pequeno avanço, é uma época marcada por modismos nos discursos sobre formação. Nos anos 

2000 buscam-se novas alternativas para a formação, considerando o sistema existente obsoleto 

e ultrapassado, já que é necessária uma nova visão sobre educação, formação e sobre o papel 

dos professores e alunos no processo formativo. 

Tardif (2014) também traz essa reflexão, destacando que, nos últimos 20 anos, a 

preocupação foi com o profissionalismo do ofício do professor, o desenvolvimento e a 

implantação de paradigmas para a formação de professores. Exige-se profissionalismo do 

professor em um momento de crise na profissionalização, que “busca renovar os fundamentos 

epistemológicos do ofício do professor e de educador, assim como a formação para o 

magistério” (TARDIF, 2014, p. 245). A crítica de Nóvoa está justamente nisso: as inquietações 

partem da técnica e do profissional, havendo um distanciamento entre o ser pessoal e o ser 

profissional. 
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Tardif (2014) apresenta então quatro pontos chave para essa crise do profissionalismo. 

O primeiro é a crise da perícia profissional, dos conhecimentos, estratégias e técnicas do 

educador. Neste primeiro ponto há um desequilíbrio entre o conhecimento em sua dimensão 

científica e sua dimensão ética, que resulta em uma racionalidade limitada e improvisada, em 

uma pluralidade de escolas e referenciais, transmitindo a impressão de que tal profissão não 

possui um repertório de saberes estáveis. 

O segundo ponto é a crise na formação profissional, ocasionada pela crise na perícia 

profissional. Neste ponto, a formação dada aos profissionais é desacreditada, sofre críticas e as 

universidades são questionadas sobre sua capacidade de formar um profissional de educação. 

O terceiro ponto é a crise do poder profissional, que está relacionada à confiança que o 

público e seus clientes depositam no profissional professor. O termo “poder”, Tardif (2014) 

explica, deve ser entendido tanto no sentido político quanto no sentido de capacidade ou 

competência. No sentido político, o poder profissional parece estar servindo mais aos interesses 

dos profissionais do que aos interesses de seus clientes e do público em geral. E em termos de 

capacidade, o profissional perde tanto quanto ganha quando serve somente aos interesses de 

outros. Sendo desacreditado o saber e a formação do profissional, este perde a confiança do 

público, ou seja, seus clientes. O que traz a ambiguidade no sentido do ser profissional, que fica 

dividido entre servir aos seus interesses ou ao interesse do público. 

Chegamos ao quarto ponto, que é a crise da ética profissional, sobre quais os valores 

que devem guiar esse profissional em educação. Os setores sociais onde atuam os profissionais 

são repletos de conflitos de valores, que são ainda mais graves na área de educação, uma vez 

que os professores lidam com seres humanos. 

Desta forma, Tardif (2014) acrescenta que a crise do profissionalismo na educação está 

na situação “duplamente coercitiva” da profissão docente, onde exige-se cada vez mais a 

profissionalização do ensino e da formação de professores, em um momento em que esta 

profissão encontra-se desacreditada, sem valor e sem prestígio. Não cabe mais pensar somente 

nas necessidades de formação em sua dimensão técnica, mas é necessário um equilíbrio entre 

esta e a compreensão do eu pessoal, possibilitando a criação de uma identidade profissional. 

Tudo isso é fruto daquilo que Nóvoa (1995) chama de crise de identidade dos professores, cujo 

questionamento é: quem eu sou enquanto profissional? 

Partindo do entendimento de que o professor, antes de tudo, é uma pessoa, Nóvoa (1995) 

responde essa questão com os chamados três AAA que fundamentam o processo identitário dos 

professores: A de Adesão, A de Ação e A de Autoconciência. Adesão porque ser professor 
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implica em aderir valores e princípios inerentes a profissão e investimento positivo nas 

potencialidades de seus alunos. Ação porque a sua forma de agir estará diretamente ligada aos 

seus próprios valores e experiências. Uma dada técnica ou metodologia casará melhor com sua 

maneira de ser do que outras. Autoconsciência porque a análise de si mesmo o levará a refletir 

sobre sua prática, o que acarretará em mudanças e inovação pedagógica em sua própria ação. 

Além disso, Nóvoa (1995) acrescenta que a construção dessa identidade profissional 

também parte da capacidade que o professor tem de ser autônomo em sua prática. A sua forma 

de ensino está ligada àquilo que ele é enquanto pessoa. Essa reflexão traz um novo 

questionamento: a formação do professor tem foco no conhecimento profissional ou no 

conhecimento de si mesmo? Há uma constante reflexão entre o pessoal e o profissional, o ser e 

o ensinar. 

Novos pensamentos sobre formação, em um novo contexto social, político e 

educacional, exigem que o professor desenvolva diversas capacidades profissionais, tais como 

conhecimento especializado e formalizado, ratificado por um diploma adquirido depois de uma 

longa trajetória de formação. Mas, além disso, como o conhecimento está em constante 

evolução, esse profissional deve especializar-se constantemente. Do professor enquanto ser 

profissional é exigido um constante aprimoramento. Essa necessidade emerge a partir das 

experiências vividas pelo professor em sua atuação profissional, no diálogo entre o professor 

como pessoa e o professor como profissional. 

Nóvoa (1995) destaca a importância das histórias de vida dos professores para a 

compreensão de si mesmo e na compreensão do seu eu profissional. Mesmo com suas 

fragilidades e ambiguidades, as histórias de vida permitem uma reflexão que estimula a sua 

prática, dando vida e sentido ao seu eu profissional a partir da pessoa que ele é. 

Henrique, Cavalcante e Nascimento (2015), em sua pesquisa sobre formação de 

professores, fazem uso de ensaios, frutos das narrativas dos próprios professores sobre a sua 

trajetória de vida e formativa. Para esses autores, o processo narrativo sobre si mesmo faz com 

que esses professores rememorem o seu passado, fazendo com que compreendam a si próprios, 

o que os fez tornarem-se professores e como chegaram onde estão hoje. 

Escrever sobre si mesmo e sobre o seu próprio processo formativo os faz pensar, 

rememorar e reviver experiências antigas, que muitas vezes nem pensavam ter significado em 

suas trajetórias. Pensar sobre si mesmo para reescrever sua própria história e revisitar os 

caminhos que os levaram a serem professores. Esse é um grande passo também quando se quer 

pensar sobre a prática, sobre o eu profissional. Pensar sobre si mesmo é um exercício não só de 
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reflexão sobre aquilo que o constitui como ser, mas também do que o constitui enquanto 

profissional. A partir dessa revisitação, o professor pode se perceber e escolher os novos 

caminhos a seguir. A memória desta forma é o que traz à tona os caminhos que possibilitaram 

a construção dessa identidade (HENRIQUE, CAVALCANTE e NASCIMENTO, 2015). 

Portanto, a escolha dos próximos passos em sua trajetória profissional envolve um momento de 

parar e pensar sobre si mesmo.  

O processo de formação inicial e continuada do professor não é isolado. A construção 

desta identidade do profissional professor é um processo coletivo, associado às diversas 

relações que se constroem ao longo da vida. Se dá pelo conjunto das experiências vividas, como 

alunos nas classes primárias, como filho, como cidadão, como aluno na formação inicial e nos 

diversos espaços de convívio e, consequentemente, da formação do seu eu. O seu percurso de 

vida é o percurso formativo. Ser professor é uma escolha. Por mais que o próprio professor 

pense o contrário, a motivação para a escolha da profissão docente parte das suas experiências 

de vida (NÓVOA, 1995). 

Na formação inicial, o professor prepara-se tecnicamente para exercer a sua profissão. 

Após a sua formação, o processo formativo e de construção da sua identidade profissional 

continuam nos espaços institucionais onde a sua profissão se desenrola. 

Faz parte dessa continuidade do processo formativo, então, tudo o que acontece em sala 

de aula, em suas experiências, decisões éticas, opções metodológicas e em sua prática. Além 

disso, contribui também para este processo a relação construída com seus pares, com os outros 

professores que participam desses mesmos espaços, na relação estabelecida entre o universo 

profissional e o universo sociocultural (NÓVOA, 1995). 

É no ambiente de trabalho, no desenrolar de suas atividades profissionais, que o 

professor, construindo sua identidade profissional, definirá os próximos caminhos em seu 

processo formativo. Também influenciará neste processo as suas relações socioculturais e 

familiares. 

Neste ponto, o professor tem consciência da importância da formação continuada, 

principalmente para o seu crescimento profissional. No entanto, é preciso conciliar o trabalho, 

a formação continuada e as diversas relações que ele tem em sua vida. É aqui que percebemos 

a complexidade do processo formativo, que envolve todas as relações estabelecidas pelo ser 

profissional do professor, influenciando diretamente em suas escolhas de formação. No 

equilíbrio necessário entre o ser profissional e o ser pessoa do indivíduo, onde o percurso de 

vida não acontece separado do percurso profissional. 
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2.2 O SER PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 

Com a compreensão de que o processo formativo do professor acontece em conjunto 

com suas experiências de vida, antes e durante a formação inicial, e em conjunto com as 

relações que ele estabelece em seus locais de trabalho, nas vivências de sua prática, pode-se 

indagar: quem é esse professor de Ciências? 

Espera-se que este professor seja um especialista: o biólogo, o físico, o matemático, o 

químico? E, no caso das séries iniciais, quais os conhecimentos necessários aos professores 

para ensinar Ciências? 

Mantendo o foco no ensino de Ciências, sabe-se que, em nosso sistema educacional, os 

professores que lecionam para a Educação Infantil e no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental são formados nos cursos de formação de professores em nível médio e nos cursos 

de licenciatura em Pedagogia no nível superior. 

O Parecer CNE/CP Nº 3/2006, que complementa as Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia (2003), enfatiza que o objetivo central da Licenciatura 

em Pedagogia é: 

A formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (MEC, 2006, p. 6). 

 

Sendo capaz de: 

aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano (Idem). 

 

Segundo este parecer espera-se, que o profissional de Pedagogia seja capaz de fazer a 

transposição didática dos conhecimentos de Ciências. Quanto à construção do conhecimento 

teórico para este ensino, o parecer ressalta que o curso de estruturará por: 

 

um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a 
multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura 
pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e ações 
críticas, articulará: 
[...] 
decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, 
além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 
escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, Artes, Educação Física; 
(MEC, 2006, p. 7, grifo da autora) 
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Compreendemos que as diretrizes para a formação dos profissionais de Pedagogia 

apresentam as propostas para a estruturação de um currículo de formação que possibilite a este 

profissional a construção de conhecimentos básicos para o ensino de Ciências nas séries iniciais. 

Porém, é sabido que, apesar dos esforços em estabelecer bases comuns para a construção dos 

currículos para a formação de pedagogos, os conhecimentos básicos oferecidos na graduação 

não são suficientes para o ensino de Ciências.  

Se por um lado, na graduação de Pedagogia a ênfase é muito maior nas metodologias 

de ensino, nas licenciaturas em Física, Química, Matemática e Biologia a ênfase é dada na 

construção do conhecimento teórico das Ciências. 

Partindo para as licenciaturas, destacam-se fragmentos das diretrizes curriculares que 

tratam da formação do professor, sumarizadas no Quadro 2: 
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Quadro 2. Diretrizes para a formação de licenciados 
 

 

Fonte: portal.mec.gov.br 

 

Curso Diretriz Sobre a Formação do Licenciado 

Ciências Biológicas PARECER N.º: CNE/CES 
1.301/2001 

 
Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de 
Ciências Biológicas 

A modalidade Licenciatura deverá 
contemplar, além dos conteúdos próprios 
das Ciências Biológicas, conteúdos nas 

áreas de Química, Física e da Saúde, 
para atender ao ensino fundamental e 

médio. A formação pedagógica, além de 
suas especificidades, deverá contemplar 

uma visão geral da educação e dos 
processos formativos dos educandos. 

Deverá também enfatizar a 
instrumentação para o ensino de 

Ciências no nível fundamental e para o 
ensino da Biologia, no nível médio. 

Física RESOLUÇÃO CNE/CES 9, DE 
11 DE MARÇO DE 2002. 

 
Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em 

Física. 

Físico-educador - No caso desta 
modalidade, os sequenciais estarão 
voltados para o ensino da Física e 

deverão ser acordados com os 
profissionais da área de educação 

quando pertinente. Esses sequenciais 
poderão ser distintos para, por exemplo, 
(i) instrumentalização de professores de 

Ciências do ensino fundamental; (ii) 
aperfeiçoamento de professores de Física 

do ensino médio; (iii) produção de 
material instrucional; (iv) capacitação de 

professores para as séries iniciais do 
ensino fundamental. Para a licenciatura 
em Física serão incluídos no conjunto 

dos conteúdos profissionais, os 
conteúdos da Educação Básica, 

consideradas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de 

Professores em nível superior, bem 
como as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e para o Ensino Médio. 
Matemática PARECER N.º: CNE/CES 

1.302/2001 
 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de 
Matemática, Bacharelado e 

Licenciatura 

Para a licenciatura serão incluídos, no 
conjunto dos conteúdos profissionais, os 

conteúdos da Educação Básica, 
consideradas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de 
professores em nível superior, bem como 
as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Básica e para o Ensino Médio. 
Química PARECER N.º: CNE/CES 

1.303/2001 
 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de 

Química 

Para a Licenciatura em Química serão 
incluídos no conjunto dos conteúdos 

profissionais os conteúdos da Educação 
Básica, consideradas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação 
de Professores em nível superior, bem 
como as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e para o Ensino Médio. 
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As diretrizes curriculares para as licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, 

Matemática e Química orientam a inclusão de conteúdos necessários aos profissionais de 

educação, mas esses conteúdos muitas vezes estão dissociados do conjunto de disciplinas 

teóricas da área específica do curso. Aparecem como uma complementação para a formação do 

licenciado, sem fazer relação com os conteúdos específicos. 

Nos cursos de formação de professores de Ciências, há uma divisão entre as disciplinas 

de conteúdo específico e as disciplinas pedagógicas, separando o saber do saber ensinar. Essa 

dicotomia leva os estudantes a diminuírem a importância das disciplinas pedagógicas em sua 

formação, considerando-as fáceis ou irrelevantes.  

Esse vácuo na formação do professor em ambos os cursos, Pedagogia e licenciaturas, 

acarreta no susto de início da carreira, quando o professor tem seu primeiro choque de realidade 

ao entrar na sala de aula e perceber como a teoria é diferente da prática. O professor entra em 

sala de aula e se pergunta: como vou ensinar? 

É por isso que a formação é um processo contínuo. A curso de graduação não dá conta 

de ensinar tudo que o professor deve saber, conforme salienta Martins (2005): 

seria ingênuo considerar que a formação profissional de professores de ciências deva 
ser restringir a um curso de Licenciatura de quatro anos de duração. A formação deve 
ser contínua, mediante a interação entre instituições formadoras e escolas. [...] 
Tratamos do ponto de vista de uma real inter-ação universidade-escola, que permita 
uma efetiva valorização do conhecimento gerado na escola (saber da experiência) e 
uma verdadeira troca de saberes e reflexões, nos cursos de formação continuada ou 
de capacitação (MARTINS, 2005, p. 59-60, grifo do autor). 
 

Carvalho e Gil-Perez (2011), em estudo que buscou compreender as tendências 

inovadoras na formação de professores de ciências, evidenciaram que existem diferenças entre 

os currículos construídos para a formação de professores e o que esses profissionais carregam 

para a sua prática. Os pesquisadores atentam para o fato de tais currículos não permitirem a sua 

aplicação concreta. O professor aprende de uma forma e, depois, recebe um currículo de ensino 

de Ciências que deve ser aplicado de maneira totalmente diferente daquela que ele aprendeu. A 

partir disto faz-se o questionamento: o que os professores de ciências devem saber e o que 

devem saber fazer? Esse saber está associado aos conhecimentos que o professor deve adquirir 

e construir, e o saber fazer refere-se a como ensinar. 

Segundo os autores, os professores de Ciências sofrem por não terem uma formação 

adequada e, além disso, não possuem nem mesmo conhecimento de suas insuficiências. Forteza 

e Diniz (2004) destacam a importância de novas propostas para a formação continuada de 

professores de Ciências, que possibilitem a reflexão crítica sobre os objetivos do trabalho 
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docente e a transformação dos contextos escolares atuais, fomentando o trabalho coletivo dos 

professores. 

Carvalho e Gil-Perez (2011) apresentam em um quadro (Figura 1), construído a partir 

dos resultados de pesquisa feita a partir das experiências profissionais de professores, uma 

proposta do que os estes precisariam saber e saber fazer para ensinar Ciências: 

 

Figura 1. O que deverão "saber" e "saber fazer" os professores que ensinam ciências? 

Fonte: CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p.18 

 

O quadro construído por Carvalho e Gil-Pérez (2011) possibilita ter uma visão do quão 

complexa é a atividade docente. Não se pode esperar que os professores adquiram, antes de 

começar a lecionar, todo o conhecimento de ordem teórica da sua disciplina ou de ordem 

didático-metodológica para o ensino de Ciências. 

É preciso superar a ideia do bom professor, que já nasce vocacionado. Esse profissional 

é construído a partir das reflexões sobre o seu trabalho docente, que resultam em novas 

possibilidades para o ato de ensinar. Por isso, o trabalho docente não é um ato isolado, ele é 

coletivo em duas formas: no âmbito das experiências sócio culturais do professor, enquanto 

indivíduo e ser social; e no âmbito da construção da identidade profissional do professor, a 

partir da interação com seus pares, os outros professores, nos espaços de trabalho e de formação 

continuada. 
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4 CAPÍTULO III - ARTICULANDO ENSINO DE CIÊNCIAS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS19 
 

O ensino de Ciências (EC) contextualizado promove o alargamento da compreensão do 

mundo e descobertas do universo científico num mundo com caráter cada mais tecnológico. Ao 

aliar o EC à contação de histórias, desvela-se um recurso didático recheado de pluralidade de 

saberes, de repertórios e situações que possibilitam acessar os conceitos científicos de forma 

diferenciada e menos afastada da realidade dos alunos, que têm nesse recurso novas 

possibilidades de integração, que caminham a favor de uma abordagem interdisciplinar ao 

avançar para searas que fortifiquem os processos de aprendizagem.  

A contação de histórias serviu a muitas culturas como meio de difundir e constituir 

verdades, olhares e lições de vida, como memória e manutenção de tradições, ou até mesmo 

como difusão de novos caminhos de possibilidades e encontros de vida (BEDRAN, 2010). 

Atualmente, a contação de histórias aprofunda dimensões do ser e do ensino direcionado à 

sociedade por via de uma oralidade, permitindo a troca de experiências entre contador e ouvinte 

por meio das palavras e pensamentos. Assumindo-a como recurso didático, contribui para a 

constituição e difusão das culturas e modo de ser e pensar a humanidade no que tange o processo 

de ensino e aprendizagem, aumentando e ampliando a cena do ensino de Ciências na escola. 

Consideramos aqui que a contação de histórias atua como recurso didático, assumindo, 

portanto, o pressuposto de que ela contribui para o ensino de Ciências, possibilitando a prática 

de abordagens interdisciplinares e favorecendo a aprendizagem concreta.  

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ARTICULADA AO ENSINO 
DE CIÊNCIAS 
 

A abordagem interdisciplinar estimula a aprendizagem acerca da decodificação dos 

códigos fenomenológicos, naturais e sociais que podem ser desfrutados ao ouvir e imaginar as 

histórias. Contribui e incentiva a leitura e a escrita, proporcionando melhor noção dos fatos, 

maior sentido de alteridade e maior noção de valores, afetos e sentimentos. 

Nesta pesquisa, entendemos por interdisciplinaridade o conceito apresentado por 

Fazenda (2008), pensando-a para além da junção de disciplinas, o que seria uma simples 

integração de conceitos, mas como “atitude de ousadia”, pensando também na formação 

interdisciplinar do professor. Fazenda (2008) apresenta dois caminhos para o entendimento da 

                                                           
19 Este capítulo é parte de um artigo submetido à Revista Polyphonía em julho de 2018, aceito em outubro de 
2018 e encontra-se no prelo, com previsão de publicação em junho de 2019. 
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formação interdisciplinar do professor. O primeiro que trata da ordenação científica, que conduz 

à construção de saberes interdisciplinares, obrigando o professor a sair da sua zona de conforto, 

buscar novos caminhos e rever sua prática. O segundo trata da “ordenação social”, busca a 

relação desses saberes científicos interdisciplinares com as exigências sociais, políticas e 

econômicas. A contação de histórias atua justamente nessa relação, nesse desdobramento dos 

saberes, propiciando uma reflexão sobre o saber em relação ao mundo. 

Na contação de histórias existe uma autoexpressão que se dá na construção do 

conhecimento sobre o mundo (ABRAMOVICH, 2008), o qual se dá por via interdisciplinar, 

expandindo e concatenando melhor o saber. Fortalece o ensino do ponto de vista metodológico, 

propiciando que sentimentos e aprendizados sejam manifestados durante a escuta de uma 

história, sem que a mesma seja vivida concretamente, mas que ao ser experimentada como 

referência/ experiência que serviu a outro, traz ao que ouve a empatia do sentir e colocar-se no 

lugar desse outro.  

É aí que o processo de reflexão se amplia e facilita a vida e o convívio em sociedade. É 

aí que metáforas ganham vida e a vida ganha experiência ensinada, construída, apreendida. Em 

razão desses fatos - e de tantos outros que poderão ao longo desse trabalho serem assinalados - 

que avaliamos ser a contação de histórias, no e para o ensino de Ciências, uma contribuição 

interdisciplinar que promove momentos de leitura partilhada, estimula a formação de leitores e 

observadores de situações, auxilia na interação, comunicação, expressão e ludicidade, bem 

como amplia formas e tons no aprender e no ensinar Ciências. 

Nossa defesa a essa tão antiga e "nova" abordagem parte de vários fatores, entre eles 

que é na contação que temos a metonímia do aprender e viver com prazer. Nela o ato 

interpretativo, tão presente, pode incluir dos textos mais simples e básicos para pensar os 

fenômenos naturais, como também, textos mais complexos que podem ser trabalhados e 

harmonizados com exemplos correlacionados às atividades próximas dos ouvintes, à iniciação 

da pesquisa, dando, assim, maior sentido ao que foi contado. O ato de contar histórias favorece 

o despertar da curiosidade, da imaginação e do diálogo com a cultura local, possibilitando o 

exercício da cidadania (BEDRAN, 2010). Além disso, a contação de histórias, enquanto ato 

social e coletivo, funciona como uma ponte que liga diferentes dimensões e desperta para os 

significados que nos tornam mais humanos (BUSATTO, 2011). 

Há toda uma sistemática própria na contação que contribui com o cotidiano escolar, o 

planejamento do ensino e a produção científica gerada por esse (ABRAMOVICH, 2008; 



 

42 
 

BUSATTO, 2011). A contação instiga e influencia a realização de pesquisa pelo olhar que mais 

ainda quer saber, que mais ainda quer experimentar.  

É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros 
jeitos de agir e de ser, outra ética, outra ótica.... É ficar sabendo História, Geografia, 
Filosofia, Política, Sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos 
achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2008, p. 17). 

 

É nesse contexto que se traz o ensino de Ciências como aporte da contação, mantendo-

o como protagonista em uma abordagem interdisciplinar de popularização da ciência. 

Há, assim, uma forte tendência na difusão de novas abordagens no ensino de Ciências 

para que se consolidem as temáticas de pesquisas que digam respeito à produção científica que 

se alarga, a partir de concepções epistemologias, experimentais, históricas, sociais e culturais. 

A partir de experiências vivenciadas é possível afirmar que a contação de histórias, ao 

trabalhar conceitos do ensino de Ciências de forma contextualizada, significativa, 

representativa, construtiva, sedutora e prazerosa, propõe olhar integral aos sujeitos escolares. 

Somam-se à contação os benefícios e a possibilidade dos trabalhos em grupo, além de 

momentos nos quais os alunos poderão expressar-se artisticamente sobre os contextos e 

conteúdos voltados ao ensino de Ciências. 

As contribuições que a contação de histórias como abordagem interdisciplinar oferece, 

rompem barreiras referentes ao ensino e a aprendizagem dos mais simples conceitos aos mais 

complexos que são trabalhados na ciência, dando leveza aos temas tratados e configurando-os 

dentro do cenário acerca do que é vivido e observado. 

Portanto, temos na contação de histórias uma outra forma de incentivar, de instigar e 

seduzir os alunos à criatividade, à curiosidade, à imaginação e ao despertar de saberes que 

nascem das correlações, das transposições e das ressignificações ao que já se conhece. Nela, há 

uma real possibilidade de aproximação professor e aluno, e do saber que redunda numa maior 

construção do conhecimento por parte desses sujeitos do ensino e aprendizagem, que podem 

ter nessa abordagem elementos para pensar criticamente sobre a realidade, sobre a natureza 

através de um processo reflexivo do que seja a ciência.  

Dessa forma, há que se pensar que a contação de histórias se constitui em uma 

experiência muito interessante, pois leva à compreensão da história, trabalhando com a questão 

cognitiva e afetiva, que buscará por parte do ouvinte referências que estarão relacionadas às 

histórias da vida e da realidade circundante. Da realidade que se torna concreta a cada momento 

que a inspiração é o entendimento toma os sujeitos ouvintes à cena. A cada vez que as relações 

com o sentimento são formadas. 
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A leitura e a oralidade produzem um movimento que acompanha as narrativas que 

relacionam questões próprias do ensino de Ciências e que são fundamentalmente 

interdisciplinares, sobretudo ao estimular a participação dos ouvintes, o desenlace das histórias, 

o encantamento pelos casos contados e o aguçamento do pensamento crítico, proporcionando 

maior habilidade para o exercício de uma boa leitura de um texto científico e dos 

desdobramentos desses na ação prática e escolar. 

Abramovich (2008), destaca que narrar histórias para os alunos: 

[...] é suscitar o imaginário, é ter curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, 
é encontrar ideias para solucionar questões. É uma possibilidade de descobrir o mundo 
imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos 
– dum jeito ou de outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, 
enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história (cada 
uma a seu modo) (ABRAMOVICH, 2008, 17). 

 

As narrativas lidas e contadas na abordagem interdisciplinar devem ser facilitadoras do 

processo de criatividade, possuir textos de boa qualidade e relacionados aos conteúdos 

específicos de ensino de Ciências.  

Para o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar com o uso da leitura e pesquisa, 

na contação, há que se estabelecer relações horizontais entre a leitura e história previamente 

escolhida contada por meio de um diálogo próximo entre leitor, ouvinte e texto. 

Ao professor cabe perceber que esse espaço é privilegiado de ensino e de criatividade 

recheada da mais profunda alteridade, de onde emergem pressupostos de valorização à vida por 

meio da leitura, por meio de um saber e aprendizagem que se somam aos novos conhecimentos, 

que decorrem também da escuta.  

Porém, não podemos desconsiderar a possibilidade de desinteresse por parte dos alunos. 

Viana (2018) destaca que alguns professores consideram as novas mídias digitais como um 

empecilho para as práticas de estímulo à leitura e à contação. É preciso pensar o quanto nossos 

alunos estão motivados para ouvir histórias. 

Larrosa (2004) faz uma crítica ao ponto específico da escola, onde assinala que, no 

processo do ensino, há que se ter o aprendizado intencional e formativo do processo da escuta. 

A contação de histórias age nesse hiato curricular, possibilitando e ampliando saberes e 

aprendizagens, sobretudo no ensino de Ciências, no qual a escuta aguçada é fundamental e onde 

há demanda de novas abordagens que possibilitem a interação do sujeito com o saber. É na 

relação de troca com o outro que os conhecimentos ampliam, transformam e enriquecem as 

experiências de vida. A leitura e o processo de escuta apuram a sensibilização e a consciência 

no interesse da análise.  
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 A interpretação dos textos contados também abre um processo de discussão de como 

contar histórias na perspectiva científica, como fonte interdisciplinar que valoriza ideias, 

formas, cores, experimentos e palavras num processo de escuta que compreende, infere e se 

torna ação. 

Alves (2009) defende que o ato de escutar narra um tempo de apreender o que por inteiro 

foi falado.  Portanto, a escuta de uma contação de histórias se faz na oralidade, no aprendizado 

mútuo, no respeito ao que se conta e como se conta, na história e nos movimentos dela. Assim, 

aguça análise, pensamento e criticidade à bem da construção de conhecimento e participações 

no mundo. Ela, contação de histórias, no e para o ensino de Ciências, é eminentemente uma 

contribuição interdisciplinar que oferece, dentro dessa abordagem, pensar novos caminhos de 

possibilidade de aprendizagem múltiplas para que a ciência se faça mais presente, real e vivida 

no cotidiano das escolas. 

 

4.2 CULMINÂNCIA DO CURSO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

Como trabalho final do curso FIC e para obtenção do certificado, as cursistas elaboram 

uma apresentação de contação de histórias na Semana Acadêmica do Campus Mesquita, que 

teve o mesmo tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT: “Ciência para a 

Redução das Desigualdades”. Este tema teve inspiração na Agenda 2030, estabelecida pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, baseando-se em nos 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, em particular o ODS 1- Redução das Desigualdades. 

Na culminância, ocorrida no dia 16 de outubro de 2018, no próprio campus Mesquita 

do IFRJ, foi realizada uma cerimônia para entrega simbólica dos certificados de conclusão das 

cursistas. Também foram realizadas contações de três histórias, cujo objetivo era a articulação 

com o ensino de Ciências, acompanhando a temática da SNCT. O evento foi bem-sucedido e 

contou com a participação de cerca de mil alunos das escolas públicas próximas ao campus. 

As cursistas estavam apreensivas, principalmente em relação ao público alvo: por se 

tratar de um evento livre, poderiam vir pessoas de todas as idades para o evento. Além disso, 

este era um trabalho final de curso, sendo muito importante para as cursistas que as histórias 

realmente atingissem o seu objetivo. As figuras 2 e 3, a seguir, mostram respectivamente as 

alunas cursistas no evento de culminância momentos antes das contações e o público do evento. 
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Figura 2. Cursistas no Evento de Culminância. Fonte: Acervo próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Público que participou do Evento de Culminância Fonte: Acervo próprio 

 

As histórias escolhidas para a contação neste dia foram: “Lolo Barnabé” de Eva Furnari, 

“Flor de Maio” de Maria Cristina Furtado e “Tia Miséria e a Pereira”, um conto tradicional 

português. 

A história do Lolo Barnabé (figuras 4 e 5) conta a vida de uma família, cujo pai de 

chama Lolo e se casa com Brisa, formando assim uma família. Eles são muitos felizes em sua 

caverna, “mas nem tanto...”. Lolo e Brisa têm filhos e são muito inteligentes, e assim criam 

várias coisas em busca de uma vida mais feliz e agradável, tais como casa, cama, chuveiro 

elétrico, sabonete, sofá, mesa, cadeiras. Na adaptação feita pelas alunas, eles criam até mesmo 
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o WiFi, o YouTube e o Facebook, de forma que o público se identifique com imagem do Lolo 

e sua família. 

Eles criam muitas coisas, mas continua sempre faltando algo. Esta história foi escolhida 

por mostrar o quanto somos movidos pelo consumismo, lotamos nossas casas de coisa inúteis 

que depois são descartadas por não nos satisfazerem mais - e, consequentemente, gerando lixo.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Lolo Barnabé Fonte: http://lolobarnabe.blogspot.com/ 
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Figura 5. Casa do Lolo Barnabé construída pelas cursistas. Fonte: Acervo próprio 

 

A segunda história “Flor de Maio” (Figura 6), conta a história de uma linda borboleta, 

que infelizmente teve uma de suas asas danificadas pelo uso de pesticidas em plantações. Em 

sua aventura, ela encontra vários outros animais, que de forma muito divertida a ajudam a 

encontrar a cura para sua deformação. Esta cura só pode ser encontrada na pétala da chamada 

“Flor de Maio”, uma flor muito rara e delicada que só floresce uma vez ao ano. 

Após encontrar a flor, a borboleta finalmente encontra sua cura e consegue assim voar 

pelo céu. Esta história traz a sensibilização para a necessidade do uso de agrotóxicos nas 

plantações, pois em vista do grande consumo, os produtos precisam crescer saudáveis e em 

rápida velocidade. O homem manipula a natureza em seu benefício, mas prejudica muitas outras 

vidas, não só a desta borboleta, mas também a daqueles que manipulam esses elementos, o solo 

e a vegetação ao redor dessas plantações. A história também trata da inclusão e o quanto 

podemos ajudar aqueles que precisam de nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cursistas durante a contação da história "Flor de maio". Fonte: Acervo próprio 

 

A última história foi a da “Tia Miséria e a Pereira” (Figura 7). Nesta história, uma 

senhora muito idosa possui uma pereira, cujos frutos são roubados constantemente pelas 

crianças. Tia Miséria é uma mulher sozinha e sempre é desrespeitada pelas pessoas, que só 

buscam usufruir de seu único bem. Até que um dia ela encontra a morte, mas a engana, 

prendendo-a em sua pereira de forma que ninguém mais pode morrer no mundo. Até que um 

dia, ela se rende à morte como uma velha amiga.  
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Figura 7. Cursistas que representaram a história "Tia Miséria e a pereira". Fonte: Acervo próprio 

 

Essa história busca a reflexão sobre a nossa relação com aqueles que sofrem com a 

miséria. Muitos passam fome extrema enquanto outros desperdiçam alimentos. Mais uma vez, 

buscou-se a conscientização para o consumo e o respeito à natureza e aos seres vivos, incluindo 

o homem, compreendendo que todos somos parte da natureza. 

Ao final, cada participante foi convidado a fazer uma breve reflexão sobre o que 

realmente o faz feliz, falando espontaneamente algumas palavras que representassem a sua 

felicidade. As palavras ditas foram: família, amigos, lar, segurança. O feedback do público foi 

importante para que as alunas percebessem que a mensagem que elas pretenderam passar foi 

recebida pelo público, ou parte dele. Também houve sorteios de livros de histórias doados pelas 

próprias cursistas. 

A experiência da contação no evento foi importante não só para a avaliação das alunas, 

mas também para a realização da contação para um público desconhecido por elas, já que muitas 

tinham somente a experiências de realizar a contação durante as aulas do curso. Atualmente, as 

alunas realizam encontros entre elas para treinar a contação e trocar experiências e novas 

histórias. Esse grupo se chama “Era uma vez...” 
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5 CAPÍTULO IV - CAMINHOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa em ensino é complexa, pois é constituída por seres humanos em um contexto 

social, cultural e afetivo (PINTO, 2012). Por essa complexidade, desenvolveram-se na 

metodologia deste trabalho os caminhos que propiciaram alcançar os objetivos deste estudo.  

Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório a partir da 

contextualização dos cursos FIC no IFRJ, onde foi realizado um levantamento que buscou 

demonstrar o histórico destes cursos na instituição. Assim, esta pesquisa foi realizada com base 

nos documentos oficiais internos e externos que regulamentam os cursos FIC no IFRJ, diretrizes 

do MEC, regulamentos, bem como matrizes, projetos pedagógicos dos cursos, ementas das 

disciplinas e demais documentos internos e externos que possibilitem levantar o histórico da 

formação inicial e continuada e caracterizar os cursos FIC do IFRJ. Os documentos foram 

analisados e, no primeiro capítulo deste trabalho, foi apresentado um breve histórico da 

instituição até a atualidade, apresentando suas finalidades enquanto parte da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica.   

Posteriormente, com a finalidade de atingir os objetivos específicos dessa pesquisa - a 

saber: 1) diagnosticar o impacto do curso FIC na formação continuada dos professores cursistas; 

2) avaliar um curso FIC, junto aos alunos e professores, em relação a seu papel e/ou impacto 

para o ensino de Ciências e; 3) discutir a formação dos professores para a prática reflexiva e 

para o trabalho interdisciplinar - foi realizada coleta de dados com dois grupos distintos. No 

primeiro grupo, composto pelos alunos do curso FIC de Contação de Histórias, o instrumento 

de coleta foi o grupo focal, um método cada vez mais utilizado em pesquisas qualitativas que 

permite ao pesquisador a coleta de maior quantidade de dados em menor tempo, e possibilita a 

compreensão de diferentes perspectivas acerca de uma mesma questão (GATTI, 2005). 

Justifica-se, então, a utilização do grupo focal para melhor compreensão do 

entendimento das cursistas sobre a contribuição do curso para sua atuação em sala de aula, 

principalmente no que concerne ao ensino de Ciências, elucidados pela interação entre os 

participantes do grupo a partir de suas experiências pessoais e profissionais, propiciando o 

debate e discussão entre os próprios participantes e entre os participantes e a pesquisadora.  

O segundo grupo, composto pelos professores do curso, teve a entrevista como 

instrumento de coleta. Escolheu-se a entrevista para melhor se adequar à rotina da instituição, 

pois os professores do curso possuem horários distintos.  
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Como o curso de Contador de Histórias é oferecido aos profissionais de educação 

abrangendo cuidadores infantis, coordenadores e supervisores pedagógicos, fez-se necessário, 

ainda, realizar um questionário para definir o perfil dos participantes do grupo focal, que foi 

constituído somente por professoras e pedagogas. 

O questionário do perfil e as perguntas para o grupo focal realizadas com as cursistas 

foram validados na turma de 2017 do Curso FIC de Formação Continuada de Professores de 

Ciências Naturais, cujo resultado será brevemente apresentado nos resultados, apenas indicando 

quais alterações foram necessárias para a melhor aplicação dos instrumentos de coleta de dados. 

A análise dos dados foi feita com base na proposição de Bardin (2016) que se 

fundamenta na técnica de análise de conteúdo que “é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (p. 40).  Essa técnica tem por objetivos analisar as mensagens, que neste projeto 

serão obtidas por meio do grupo focal e das entrevistas, de forma a superar as incertezas sobre 

o que é dito e enriquecer a leitura sobre as mensagens obtidas dos entrevistados. 

 

5.1 SUJEITOS DA PESQUISA: CURSISTAS E PROFESSORES DO CURSO DE 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 
 

O curso FIC de Contação de Histórias surgiu no ano de 2017, por iniciativa do Campus 

Mesquita como parte do projeto “Contando Histórias, interagindo com Ciência e Sociedade 

para a Divulgação Científica”, possuindo carga horária de 160 horas e pertencente ao eixo 

tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social. O curso teve uma oferta inicial de 40 

vagas. 

Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa - Sala 

de Leitura da Escola Municipal Vila Elmira, o curso tem o objetivo de qualificar profissionais 

para incentivar a reflexão e a imaginação através da contação de histórias que envolvam 

temáticas relacionadas a questões científicas, tecnológicas e sociais, com uma concepção crítica 

da realidade. 

Os docentes do curso são professores do IFRJ ligados à área de ciências naturais e 

divulgação científica, além de profissionais de instituições parceiras, ligados à área cultural e 

de contação de histórias. A matriz do curso é composta por disciplinas que transitam pelas áreas 

de ciências, meio ambiente, construção de acervos e técnicas para a contação de histórias 

(Quadro 3). 
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Quadro 3. Matriz curricular do curso de formação inicial e continuada de Contação de Histórias 

EIXOS 
TEMÁTICOS COMPONENTE CURRICULAR 

CARGA 
HORÁRIA 

Eixo de 
Conhecimento 
Fundamental 

A oralidade e a história da ciência - elementos 
para contação de histórias 

16h 

Contando história e ciência sem preconceito - 
linguística e os Fundamentos metodológicos 

para o contador de histórias 

16h 

Eixo de 
Educação, 
Identidade, 
Cultura e 
Cidadania 

 

Inclusão de textos imagéticos, indígenas, afro-
brasileiros e africanos em práticas de contação 

de histórias em contos, fábulas e mitos 

16h 

Vivência no 
mundo do 
trabalho 

 

Arte do Contador de Histórias e suas 
possibilidades de atuações na sociedade 

16h 

Eixo de 
formação 

profissional 
 
 

Técnicas de contação de histórias 22h 

Diversidades textuais e escolha de acervo 22h 

Histórias de divulgação científica em atividades 
interativas 

20h 

Contando e contextualizando a história do Brasil 
em samba e outros ritmos 

16h 

O meio ambiente e a sustentabilidade nas 
poesias no ato de contação de histórias 

16h 

TOTAL 160 h 

Fonte: a autora 

 

O curso converge para a formação de um profissional capaz de pensar criticamente sobre 

a sua realidade, e que seja capaz de ensinar esse processo reflexivo através da contação de 

histórias. Diante das questões críticas que vivenciamos hoje, de violência, destruição de meio 

ambiente, uso exacerbado dos recursos naturais, poluição e crises econômicas, se faz cada vez 

mais necessário que os indivíduos se tornem serem ativos e pensantes.  

A contação de histórias, como técnica milenar de comunicação social, se torna uma 

importante ferramenta na proposta de formação do cidadão reflexivo. A intenção é que os 
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profissionais qualificados por esse curso sejam capazes de atuar em espaços formais e não 

formais de educação, promovendo a divulgação científica.  

 
5.1 A COLETA DE DADOS 
 

5.1.1 O pré-teste 
 

O pré-teste das perguntas feitas no grupo focal composto pelos alunos cursistas foi 

aplicado em forma de questionário, com a turma do curso FIC de Formação Continuada de 

Professores de Ciências Naturais (FICCN) do ano de 2017. Esse curso teve duas turmas, uma 

no turno da manhã, composta somente por professores, e outra no turno da tarde, composta por 

estudantes do Curso Médio Normal. O curso é realizado desde 2012 como atividade de extensão 

e, a partir de 2016, tornou-se oficialmente um curso FIC20, tendo seu projeto pedagógico e 

alunos registrados no sistema acadêmico do IFRJ. 

O curso FICCN tem como principal objetivo a qualificação de professores que atuam 

nas séries iniciais, abordando temas do ensino e aprendizagem no ensino de Ciências por meio 

de estratégias da educação não formal. Em sua matriz, o curso apresenta conteúdos específicos 

das Ciências Naturais, agregando metodologias diferenciadas de ensino, trabalhando arte, 

ludicidade, divulgação científica e ensino não formal. 

A escolha dessa turma para a realização do pré-teste se deu pelos seguintes motivos: 

porque suas características eram semelhantes às do curso objeto desse estudo; porque era um 

curso FIC, com foco no ensino de Ciências; porque teve como foco também a articulação entre 

ciência e arte; e porque tinha como público alvo professores e alunos do curso do Ensino Médio 

Normal. 

O curso tinha duas turmas na Escola Municipal Professor Leopoldo Machado, no 

Município de Queimados, sendo que uma turma para professores no período da manhã e uma 

turma para alunos do Ensino Médio Normal no período da tarde. A turma de professores era 

composta por 26 cursistas e a turma de estudantes do Curso Normal era composta de 20 

cursistas. Foi disponibilizado para os alunos um questionário em meio eletrônico pela 

ferramenta de formulários do Google, que foi enviado para os e-mails dos alunos das duas 

turmas. Porém, foram obtidas poucas respostas, o que fez ser necessária a ida até a aula da 

turma da manhã, composta por professores. Entre as respostas em meio virtual e físico, foram 

obtidas 15 respostas. 

                                                           
20 Informações provenientes dos documentos institucionais. 



 

53 
 

O questionário foi composto por questões para identificação do perfil dos entrevistados, 

como nome, idade, tempo de magistério, formação, segmento para o qual leciona e disciplina 

que leciona. Constavam, também, algumas questões abertas, conforme o Quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4. Questões do pré-teste 

Nº Questões 

1 Como tomou conhecimento do curso? 

2 Por que buscou participar do curso? 

3 Foram encontradas dificuldades para participar do curso FIC? 

4 Quais eram as suas expectativas em relação ao curso? Elas foram superadas ou alcançadas? 

5 Você considera o curso importante para a sua atuação em sala de aula? Como? 

6 Como você percebe a relação existente entre a Arte (contação de histórias, música, teatro, 

etc.) e a disciplina que você leciona? 

7 A articulação entre a arte e a disciplina que você leciona influencia de alguma maneira o 

desempenho dos alunos na disciplina? 

 

A partir da análise do pré-teste, verificou-se que o curso FIC tem potencial para 

despertar os professores para a reflexão sobre sua prática, apresentar aos professores caminhos 

para um ensino mais significativo para os alunos e fazer com que eles pensem também que os 

alunos dispõem de uma bagagem cultural que pode somar-se ao trabalho do professor em sala 

de aula. 

Com o pré-teste também foi possível perceber a dinâmica para a análise dos dados. Por 

hora, não foi utilizada a análise de conteúdo. Foi feita somente uma análise com a finalidade de 

saber se as questões possibilitaram a compreensão do impacto dos cursos na formação 

continuada dos cursistas e em sua prática. 

Percebeu-se também que as questões tiveram respostas curtas, e com a realização do 

grupo focal as respostas poderiam se desenvolver melhor, como realmente ocorreu. As questões 

propostas no pré-teste serão mantidas e será acrescida mais uma questão com a finalidade de 

perceber a real mudança na atuação do professor a partir de sua participação no curso: A sua 

forma de lecionar modificou depois do seu ingresso no curso FIC?. É importante 

compreender o que o curso trouxe para a formação continuada desse profissional. Essa pergunta 

poderá ser o elo entre o que motivou a participação desse professor no curso, suas expectativas 

e o que realmente transformou-se em sua prática a partir desse curso. 
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5.1.2 A realização do grupo focal 
 

A turma do curso FIC de Contação de Histórias do ano de 2018 foi composta por 

dezessete alunas, todas mulheres. Quanto à formação, o grupo mostrou-se bastante heterogêneo, 

sendo seis professoras (sendo duas pedagogas, uma socióloga, uma de Português, uma de 

Química e uma de Biologia) e onze formadas ou cursando licenciatura, mas que não atuavam 

como professoras no momento (duas de Letras, duas de Formação de professores e sete de 

Pedagogia). 

Para coleta de dados junto às cursistas, foi escolhida a realização de um grupo focal. 

Conforme Gatti (2005) e Barbour (2009), o grupo focal busca não só colher as opiniões de um 

determinado grupo sobre um dado assunto, mas também analisar a interação entre os 

participantes. Gatti (2005) ainda o define como uma atividade coletiva, baseada em 

experiências pessoais. Dessa forma, buscou-se compor o grupo com as cursistas que, de alguma 

forma, dispunham de experiência em educação. 

Cabe destacar que, para fins de pesquisa, o grupo foi composto apenas pelas cursistas 

maiores de 18 anos. A escolha das participantes se deu pela realização de um questionário que 

definiu o perfil das alunas. Inicialmente, pretendia-se realizar o grupo focal com apenas as 

cursistas que fossem licenciadas em Ciências Naturais; porém, após a realização do 

questionário de perfil, constatou-se que havia somente duas alunas com essa característica. Esse 

seria um número pequeno para a realização da atividade, e esta poderia não vir a se realizar em 

caso de muitas faltas. Dessa forma, optou-se por agregar o grupo com as cursistas que eram 

pedagogas ou professoras de outras áreas. Segundo Gatti (2005), para a construção do grupo 

focal é importante que os participantes tenham características homogêneas e heterogêneas, de 

forma que também possam surgir opiniões divergentes. Isso foi importante para a coleta de 

dados, tendo em vista pedagogas e professores de Ciências Naturais e professoras formadas em 

outras áreas possuem uma relação diferente com o ensino de Ciências. 

O local escolhido para a realização do grupo focal foi o próprio campus Mesquita, onde 

é realizado o curso. Foi interessante também que o horário fosse concomitante ao das aulas, 

para que houvesse um maior índice de presença. Para tal, foi solicitada a cessão de uma hora, 

em um dia de aula, para a realização da atividade, e não foi necessário mais de um encontro. A 

atividade foi realizada no dia 11 de setembro de 2018, com duração de uma hora, doze minutos 

e 54 segundos, com a presença de 10 alunas. 
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Para a realização da sessão foram observadas algumas questões levantadas por Gatti 

(2005), como: não ser excessivamente rígido e formal e também não ser demasiadamente 

informal; deixar claro para as participantes o objetivo da pesquisa, bem como esclarecer que os 

dados coletados seriam tratados anonimamente; elaborar previamente um roteiro para o 

desenvolvimento do grupo, mas que este fosse flexível; de forma alguma forçar a participação 

dos sujeitos pesquisados. 

 

5.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para Gatti (2005) a etapa de análise dos dados coletados em um grupo focal é um 

processo de elaboração, onde se procuram caminhos em meio as informações coletadas. Desta 

forma, para analisar os dados coletados no grupo focal realizado com as alunas cursistas e nas 

entrevistas realizadas com os professores, se faz necessário uma metodologia sistemática, que 

possibilite uma leitura clara e objetiva das respostas dos sujeitos da pesquisa. Para tanto, foi 

escolhido o método de Análise de Conteúdo, proposto por Bardin (2016), por se tratar de uma 

metodologia voltada para a análise de mensagens geradas por comunicações, conforme Franco: 

 

O ponto de partida da Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. 

Necessariamente ela expressa um significado e um sentido (2018, p. 21). 

 

Esta metodologia de análise é composta de três fases: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise é onde se tem o primeiro contato e onde surgem as primeiras intuições 

sobre o material. É uma fase de organização dos dados, com o objetivo de sistematizar as ideias 

de forma precisa. Esta fase tem três missões: a escolha dos documentos que serão analisados, a 

formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores que irão fundamentar a 

interpretação final dos dados coletados. 

São atividades realizadas na pré-análise: (a) leitura flutuante; (b) escolha dos 

documentos; (c) formulação das hipóteses; (d) referência aos índices; (e) preparação do 

material.  

Na leitura flutuante é possível estabelecer o contato com o documento que será 

analisado e conhecer as mensagens nele contidas, de forma que se deixe invadir por impressões, 

representações, conhecimentos e expectativas (FRANCO, 2018). A escolha de documentos se 
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define a partir dos objetivos da pesquisa que, neste estudo, é assumido como objetivo geral: 

compreender como um curso de formação inicial e continuada (FIC) contribui para a formação 

continuada de professores por meio da articulação entre contação de histórias e ensino de 

Ciências. É a partir desse objetivo que se definiu o corpus (conjunto de documentos) a ser 

analisado: as respostas das cursistas e dos professores do curso FIC de Contação de Histórias. 

A formulação de hipóteses, e a construção de uma afirmação que será comprovada ou não 

após análise, no caso, é uma suposição. “Sua origem é fornecida por uma instância exterior: o 

quadro teórico/pragmático no qual nos apoiamos e no âmbito do qual os resultados serão 

utilizados” (FRANCO, 2018, p. 57-58). A referência aos índices consiste na elaboração de 

indicadores. Para Franco (2018), o índice pode ser gerado a partir da frequência com o qual é 

mencionado. Desta forma, recorre-se à análise quantitativa sistemática para identificar a 

frequência relativa ou absoluta de um tema. A preparação do material, como o próprio nome 

sugere, é a reunião e preparação de todo material obtido, de forma que se possa seguir com o 

processo de análise. Nesta pesquisa, optou-se por transcrever as respostas em tabelas, seguindo 

o modelo sugerido por Leal e Rôças (2017, p. 217), demonstrado no Quadro 5, construídas 

separadamente para cada enunciado (questão) do grupo focal ou entrevista. 

 

Quadro 5. Modelo de quadro usado para a realização da AC 
 
 

P Discurso Leitura 
flutuante 

Enumeração Codificação Categorização 

 
Fonte: Leal, 2013 e Bardin, 2016 

 

No lugar do prefixo P, de participante, foi utilizado o prefixo C, para as alunas cursistas, 

e T, de referenciando-se tutores, que no caso são os professores das disciplinas dos cursos. 

 

A segunda coluna é o discurso transcrito. A terceira coluna já inicia o 
desmembramento do discurso usando os códigos para agregar os mais parecidos. Na 
Enumeração vão-se agregando o que foi desmembrado na leitura flutuante. Na coluna 
Codificação continua a agregação com todos os discursos e o surgimento de uma 
categoria bruta. Na última coluna, a Categorização, as categorias emergem e permite 
ter um panorama geral do que foi analisado (LEAL; RÔÇAS, 2017, p. 217). 
 

Uma vez encerrada a pré-análise, segue-se com a exploração do material, uma fase e 

longa e que consiste em codificar, decompor ou enumerar os dados a partir das regras geradas 

na etapa anterior. 
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O tratamento de dados é a fase da análise propriamente dita, onde é realizada a inferência 

e a interpretação dos dados de forma que os resultados obtidos se tornem significativos e 

válidos. 
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6 CAPÍTULO V – CONTANDO O QUE ENCONTRAMOS 
 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, foi escolhido como objeto para este 

estudo o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Contação de Histórias. Essa escolha 

se deu pelo fato de o curso ter como foco a qualificação de profissionais da educação, 

articulando ciência e contação de histórias, apresentando ao professor possibilidades para sua 

atuação em sala de aula. 

O pré-teste das questões que foram trabalhadas com os membros do grupo focal foram 

validadas na turma de outro curso FIC, o curso de Formação Continuada de Professores de 

Ciências Naturais, voltado também para a qualificação de profissionais da educação e com foco 

na divulgação científica. A escolha desta turma para o pré-teste se deu com base nas 

semelhanças entre as propostas dos dois cursos e de seu público alvo. Além do grupo focal 

realizado com as cursistas (C), foram realizadas entrevistas com quatro professores do curso, 

que, para fins de organização, nesta pesquisa serão nomeados de tutores (T). 

Para análise dos dados, foi escolhida a análise de conteúdo de Bardin (2016). Nela, 

busca-se a compreensão da mensagem emitida pelo locutor, seja esta verbal ou gestual, 

carregada de sentidos e significados. 

 

6.1 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para a realização da análise dos dados, as respostas das cursistas e dos tutores foram 

organizadas acordo com o quadro 5, modelo de Leal e Rôças (2017), demonstrado na seção 5.2. 

A partir da pré-análise, onde foi realizada a organização do material obtido, fez-se a codificação 

do discurso das cursistas conforme mostrado nos quadros 6 e 7. 
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Quadro 6. Exemplo de organização do discurso e categorização - cursistas 

C Discurso 
Leitura 

flutuante 
Enumeração Codificação Categorização 

1 

Eu vim porque eu 
estava super 
interessada. 

Houve um convite 
para trabalhar no 
projeto de leitura 

e eu precisava 
aprender mais. 

Estou aprendendo 
muita coisa, por 

necessidade 
mesmo e por 

gostar... porque 
cada vez mais eu 

gosto, gosto muito 
do curso, do que a 

gente aprende, 
gosto do que eu 
tenho feito nas 

escolas. 

Eu vim porque 
eu estava super 

interessada 
(C1.1) 

 
[Fui chamada] 

para trabalhar no 
projeto de leitura 

e eu precisava 
aprender mais 

(C1.2) 
 

 
 

= (C7.1), (C6.1) 
 
 
 
 

= (C2.3), (C3.1) 
 
 
 
 
 

Por Interesse 
pessoal 

 
 
 

Por Motivação 
profissional 

 
 

Motivação pessoal 
 
 
 

Motivação profissional 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 7. Exemplo de organização do discurso e categorização – tutores 

 

T Discurso Leitura flutuante Enumeração Codificação Categorização 

1 

Sim. Embora o 
curso tenha como 
objetivo abarcar 
qualquer pessoa 
interessada em 

atuar como 
contador de 
história, ele 

também é voltado 
para a educação em 

ciências, visando 
dar ferramentas e 
subsídios para a 

inserção de novas 
metodologias em 

sala de aula. 

“ele também é 
voltado para a 
educação em 

ciências, visando 
dar ferramentas e 
subsídios para a 

inserção de novas 
metodologias em 

sala de aula.” 
(T1.1) 

= (T2.1), (T4.2) 
Novas 

metodologias de 
ensino 

Novas Metodologias 

Fonte: elaboração própria 

 

Cada cursista foi identificada pela letra “C” seguida de um número arábico 

especificando a locutora da mensagem, conforme exemplificado na primeira coluna. Da mesma 

forma, cada tutor foi identificado pela letra “T”. Cada fragmento da mensagem também foi 

numerado de forma a diferenciar o significado de cada fragmento da fala da cursista ou tutor 

(C1.1, C1.2, etc.; T1.1, T1.2, etc.). Na coluna da enumeração, cada fragmento foi agrupado com 
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as falas de outras cursistas ou tutores, de acordo com o seu sentido. Na coluna da enumeração, 

foram desenhadas as unidades de registro que resultaram nas categorias presentes na última 

coluna da tabela. 

 

6.1.1 Análise das respostas das cursistas 

 

Dos discursos das cursistas, emergiram 17 categorias a partir da realização da análise 

categorial temática, demonstradas no quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8. Categorias encontradas no discurso das cursistas 

Perguntas realizadas no grupo focal Categorias 

1. Por que buscou participar do curso? 
Motivação profissional; 

Motivação pessoal; 

2. Quais as dificuldades encontradas para 

participar do curso FIC? 
Trabalho; 

3. Você considera o curso importante para 

sua atuação para sala de aula? Por quê? 

Possibilita Interdisciplinaridade; 

Possibilita Ludicidade; 

Promove a reflexão; 

4. Vocês conseguem perceber essa relação 

da contação de histórias e o ensino de 

Ciências? 

Percepção interdisciplinar; 

Percepção lúdica; 

Percepção reflexiva; 

Percepção teórica. 

5. Sua forma de lecionar mudou depois do 

se ingresso no curso? Como? 

Aperfeiçoamento da prática; 

Reflexão sobre a própria prática. 

6. Qual o retorno dos seus alunos depois 

dessa modificação? As atividades 

ajudaram de alguma maneira na parte do 

conteúdo? 

Dificuldade de associar o conteúdo com 

a contação de histórias; 

A contação auxilia no ensino do 

conteúdo; 

7. Suas expectativas em relação ao curso, 

elas foram alcançadas, superadas? 

Surpreendeu; 

Ampliação do olhar; 

Novas possibilidades profissionais; 

Total 17 categorias 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para maior compreensão da análise dos resultados, as categorias serão discutidas em 

seções referentes a cada questão trabalhada com as cursistas. 
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6.1.1.1 Por que buscou participar do curso? 

 

Essa questão buscou entender a motivação das cursistas para ingressar nesse Curso FIC 

de Contação de Histórias. A maioria das respostas transmitiu a ideia de ampliação do 

conhecimento e aprimoramento da prática docente. Sabemos que, para ser professor, não é 

preciso somente estudar os conteúdos específicos dá área, que são importantes, mas não são  

únicos. Para Martins (2005), a formação do professor não está completa somente com os quatro 

anos da graduação: é preciso que esta continue não só nos espaços de formação continuada, 

mas também nos espaços de atuação do professor.  É preciso estudar, ler, refletir, discutir com 

colegas, beber em outras fontes de saber e cultura. Ser professor não é só saber muito a 

disciplina que vai ensinar, senão ele será somente um mero transmissor de conteúdo. Imbernón 

(2010) salienta que é na sua prática em sala de aula que o professor consolida seu conhecimento 

em uma formação permanente. Ser professor envolve saber formar através da disciplina que ele 

leciona (NÓVOA, 2017, informação verbal)21. Desta forma o espaço da formação continuada 

possibilita ao professor discutir sobre várias outras questões que envolvem a prática docente, 

além de agregar conhecimentos sobre a contação de histórias no ensino de Ciências. 

 

Quadro 9. Fragmentos de respostas - questão 1 /cursistas 

Categorias Exemplos 

Motivação profissional 

“[Fui chamada] para trabalhar no projeto de leitura e eu 

precisava aprender mais [sobre contação]” (C1.2). 

“A gente precisa mesmo buscar esse conhecimento.” (c3.2) 

“Então eu acredito muito na contação de história para poder 

ter outro movimento em sala de aula.” (C4.1) 

Motivação pessoal 

“Eu vim porque eu estava super interessada.” (C1.1) 

“Tem uma amiga que tem essa ONG e eu já pretendo montar 

a biblioteca e nesse espaço [...] e esse é um projeto meio 

antigo (C5.1)”. 

Fonte: elaboração própria 

 

Uma das maiores motivações para que o professor procure um espaço de formação 

continuada é a de âmbito profissional. Os desafios cotidianos, o contato com outros colegas de 

profissão nos espaços onde os professores desenvolvem suas práticas ou novas oportunidades 

                                                           
21 Palestra proferida por Antonio Nóvoa no II Workshop dos Programas de Pós-graduação em Ensino do Estado 
do Rio de Janeiro. Disponível em:<http://www.tvuerj.com.br/aovivo.html> 
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que se apresentam no espaço de trabalho favorecem a busca por novos conhecimentos. 

Conforme afirma uma das cursistas “(Fui chamada) para trabalhar no projeto de leitura e eu 

precisava aprender mais (sobre contação)” (C1.2). Desta forma, a partir das oportunidades que 

vão surgindo no caminho do professor, ele tem a consciência de que a formação continuada é 

importante para o seu próprio crescimento profissional (Nóvoa, 1995). Cabe destacar que as 

oportunidades podem surgir das dificuldades encontradas na prática. Uma cursista destacou: 

“Então, eu acredito muito na contação de história para poder ter outro movimento em sala de 

aula” (C4.1). Essa colocação demonstra a preocupação de dar vida à aula. Buscam-se novos 

conhecimentos, de forma que se possa motivar também os alunos. Novas metodologias e novas 

formas de trazer de volta a curiosidade natural do aluno, voltando-a para a vontade de construir 

o conhecimento e não esperar que o professor transfira o conteúdo. Conforme apontado por 

Silva (2017), a partir das inquietações diante dos desafios, o professor irá buscar contribuições 

para a sua atuação em sala de aula na formação continuada. 

Não só o ambiente de trabalho influencia na busca por novos conhecimentos, mas 

também as relações que o professor constrói fora dos espaços escolares, nos espaços 

socioculturais e também familiares. Conforme afirmado por Nóvoa (1995), é preciso 

compreender que o professor também é uma pessoa. Pessoa que se construiu, durante toda sua 

trajetória de vida, em suas experiências sociais, culturais, políticas e religiosas, dentre outras. 

Tudo isso que faz parte da memória desse professor como pessoa é o que também constrói a 

sua identidade como profissional (HENRIQUE, CAVALCANTE E NASCIMENTO, 2015). 

Por isso, as motivações para buscar um espaço de formação continuada também são de cunho 

pessoal. Conforme destacado por uma cursista 5: “Tenho uma amiga que tem uma ONG e eu já 

pretendo montar a biblioteca e nesse espaço [...] e esse é um projeto meio antigo” (C5.1). 

Quando o professor se volta para si mesmo, para o seu eu pessoal, ele percebe seus sonhos, que 

carregam também as motivações para buscar realizações para si como pessoa. Não é só a busca 

por novos conhecimentos, por um novo certificado, ou pela progressão profissional. A 

formação também pode realizar o professor enquanto pessoa, que ele reconheceu no processo 

de construção da sua identidade profissional.  
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6.1.1.2 Quais as dificuldades encontradas para participar do curso FIC? 

 

O objetivo dessa questão era identificar se os professores cursistas tiveram alguma 

dificuldade de frequentar o curso. Muitas vezes, o professor tem interesse na formação 

continuada - mas não a faz, por diversas questões, sejam pessoais ou profissionais. 

 

 

Quadro 10. Fragmentos de respostas – questão 2/cursistas 

Categorias Exemplos 

Trabalho 

“Dificuldade porque eu chego às vezes atrasada, por conta 

de vir do trabalho.” (C1.3) 

“Eu estou em começo de carreira, as vezes eu abro mão 

de hora extra para estar aqui” (C6.1) 

“Pra mim a dificuldade é que no momento eu não estou 

trabalhando [...] eu gostaria de ter a minha biblioteca.” 

(C7,1) 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Esta foi a única categoria que surgiu, pois todas as dificuldades para realizar o curso 

FIC de alguma maneira envolviam o trabalho. Seja por estar trabalhando e ter que abrir mão de 

dobras ou hora extra, como é o caso da cursista 6: “Eu estou em começo de carreira, às vezes 

eu abro mão de hora extra para estar aqui” (C6.1). Ou porque o trabalho é distante do espaço 

de formação continuada, como no caso da cursista 1: “Tenho dificuldade porque eu chego as 

vezes atrasada, por conta de vir do trabalho” (C1.3). Essas questões trazem à tona as 

dificuldades que o professor enfrenta apara dar continuidade a sua formação. Muitas vezes, o 

próprio lugar onde o professor trabalha não lhe dá oportunidade para realizar um curso, ou então 

o professor trabalha em tantos lugares diferentes, que não lhe sobra tempo para tal. Ou, ainda, 

são poucos os espaços gratuitos de formação continuada, ou então são em locais muito distantes 

para os professores terem a possibilidade de frequentá-los sem prejudicar suas horas de 

trabalho. 

A dificuldade também surgiu em vista da falta de trabalho. Por se tratar de um curso de 

contação de histórias, uma das cursistas colocou o desejo de adquirir livros, porém por não estar 

trabalhando não poderia comprá-los. Segundo ela: “Gostaria de ter a minha biblioteca” (C7,1). 
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A questão financeira é uma dificuldade que afeta uma parcela considerável dos alunos 

dos cursos FIC. Estudo realizado por Franco, Gandolfi e Gandolfi (2014), aponta que a 

qualificação profissional é importante para a reinserção do profissional no mercado de trabalho, 

porém essa reinserção pode também ser causa de evasão dos cursos de qualificação. A falta de 

recursos financeiros faz com que o profissional deixe de estudar para trabalhar. Por ser um 

curso voltado para inserção ou reinserção de profissionais no espaço de trabalho, pode ser que 

o aluno não esteja trabalhando naquele momento, e até por isso esteja buscando formação 

continuada. É interessante pensar em estratégias que minimizem essas dificuldades, como a 

possibilidade se assistência estudantil para esses estudantes. 

 

6.1.1.3 Você considera o Curso FIC de Contação de Histórias importante para sua atuação para 

sala de aula? Por quê? 

 

Essa questão foi realizada para compreender se o professor percebe que estar nesse curso 

de formação continuada transformou de alguma maneira a sua prática. 

A resposta positiva a essa questão foi unânime. A maioria das cursistas destacou que o 

curso foi importante para repensar a sua prática em sala de aula e por mostrar novas 

metodologias de ensino, principalmente no que concerne a interdisciplinaridade. Essas 

metodologias tornavam o ensino mais significativo, lúdico e dinâmico. No que concerne ao 

ensino de Ciências, Carvalho e Gil-Pérez (2011) destacam o quão complexa é a formação deste 

professor envolvendo o “saber” e o “saber fazer” dos professores de Ciências. 

Sabemos dessa necessidade de o ensino se tornar mais significativo. E é preciso também 

pensar sobre o que realmente é significativo para o aluno. O que e como eles querem aprender? 

Como o professor pode ensinar de maneira diferente daquela que ele foi ensinado?  

Não é surpresa que os professores busquem novos conhecimentos e métodos para sua atuação 

em sala de aula. Nóvoa (2017, informação verbal) destaca que já pesquisamos muito sobre o 

assunto e tudo que poderíamos escrever e discutir já foi feito. Agora, precisamos colocar todo 

esse conhecimento em prática. Precisamos, então, fazer com que esse conhecimento gerado no 

meio acadêmico chegue realmente à sala de aula. Isso é extensão. 
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Quadro 11. Fragmentos de respostas – questão 3/cursistas 

Categorias Exemplos 

Possibilita Interdisciplinaridade 

“Antes, você não podia sair [do conteúdo], pois matemática é 

matemática, ciências é ciências, história é história...  hoje você 

mistura... e podemos fazer isso agora, antes não se falava disso e eu 

já fazia sem perceber” (C2.2) 

“Hoje nos tivemos o exemplo do [do poema de] Manuel de Barros, 

um autor antigo visionário, [podemos] encaixar hoje em uma aula de 

educação ambiental,” (C4.1) 

Possibilita Ludicidade 

“Eu acho que a contação de história te traz uma coisa bem dinâmica 

lúdica para aula.” (C1.2) 

“Possibilita que você fale de vários assuntos de forma prazerosa isso 

é bem legal como ela falou mesmo, não ficar apenas em um espaço.” 

(C2.1) 

Promove a reflexão 

“Com o era uma vez você leva a criança a refletir a pensar.” (C6.2) 

“Hoje a gente vê a tecnologia, as crianças estão pouco reflexivas, 
estão muito ali no joguinho e quando a criança entrou na sala de aula 

e você começa a contar história, usar a oralidade e ter que refletir 
isso tudo é muito crescimento para a sala de aula.” (C5.1) 

Fonte: elaboração própria. 

Uma das principais questões levantadas pelas alunas foi a da interdisciplinaridade. Em 

geral, os professores estão acostumados a trabalhar com o conhecimento distribuído em 

diferentes caixas ou gavetas, sem que estes conhecimentos tenham ligação uns com os outros. 

Na formação de professores, isso é levantado como um problema a ser superado. Nem 

mesmo os professores são formados interdisciplinarmente. Lembrando as discussões levantadas 

no Capítulo 2 - Pensando a formação de professores, no caso das licenciaturas voltadas para o 

ensino de Ciências e Matemática, vemos que o carro chefe é o conhecimento específico, e as 

disciplinas de prática de ensino em geral são deixadas de lado. De acordo com Schnetzler 

(2000), a inclusão das disciplinas pedagógicas nas grades curriculares dos cursos de licenciatura 

não atende às necessidades da formação de um docente. Por outro lado, nos cursos de 

Pedagogia, vemos o processo inverso: é dada grande ênfase às metodologias de ensino e aos 

processos de aprendizagem, mas não há um aprofundamento dos conteúdos específicos. Isso 

gera o que Tardif (2014) denomina de crise na formação profissional, quando a formação dada 

aos professores entra em descrédito e, num efeito cascata, ocasiona a crise do profissionalismo, 

onde todo o professorado é desacreditado. 
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Assim, cada curso acaba voltando-se para sua especificidade, deixando de pensar no 

todo na hora de formar o professor. Quando o professor chega em sala de aula, se depara com 

as dificuldades e as cobranças por resultados, com a problemática de por em prática algo que 

não aprendeu como fazer. Conforme Fazenda (2008) ressalta, é necessário pensar a 

interdisciplinaridade para além da junção de disciplinas: é preciso pensá-la também na 

formação do professor. 

Essa dificuldade, no entanto, acaba por despertar o professor para novas possibilidades 

no seu processo formativo. Nesta hora, a formação continuada tem um papel significativo e, no 

caso específico do curso FIC de Contação de Histórias, o objetivo foi alcançado, pois as 

cursistas conseguiram ter a percepção de que é possível fazer um trabalho interdisciplinar, como 

destacado pela cursista 2: “Antes, você não podia sair [do conteúdo], pois matemática é 

matemática, ciências é ciências, história é história...hoje você mistura... e podemos fazer isso 

agora, antes não se falava disso e eu já fazia sem perceber” (C2.2). 

Outro ponto levantado pelas alunas foi a possibilidade de trabalhar de forma lúdica na 

sala de aula. Na fala da cursista 1: “A contação de histórias te traz uma (possibilidade) 

dinâmica lúdica para aula” (C1.2). Além das possibilidades de trabalho interdisciplinar, a 

contação também faz com que a aula fique mais dinâmica e divertida. Desperta a curiosidade 

do aluno por outras vias. Porém, é preciso saber também que nem todos os estudantes podem 

estar abertos a essa possibilidade, mas essa questão será discutida mais à frente. 

Conforme nos fala Abramovich (2008), através da contação de histórias se faz a 

sensibilização do aluno para a construção do conhecimento sobre o mundo. Através da 

curiosidade e da imaginação, é possível fazer com que os estudantes façam as significações e 

ressignificações a partir daquilo que eles já conhecem sobre ciências e sobre o mundo que os 

cerca. 

Hoje a gente vê a tecnologia, as crianças estão pouco reflexivas, estão muito ali no 

joguinho, e quando a criança entrou na sala de aula e você começa a contar história, usar a 

oralidade e ter que refleti,r isso tudo é muito crescimento para a sala de aula.” (C5.1). As 

cursistas percebem que a contação de histórias possibilita que os alunos reflitam sobre as 

diversas temáticas do ensino de Ciências por um perspectiva social e política. “Com o era uma 

vez você leva a criança a refletir a pensar.” (C6.2). Por outro lado, é importante que também 

o professor faça essa reflexão sobre si mesmo. A contação promove uma ligação entre o 

professor e aluno em um processo afetivo. É nesse diálogo que, segundo Bedran (2010) e 

Busatto (2011), o aluno se torna cidadão e humano. 
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6.1.1.4 Vocês conseguem perceber essa relação da contação de histórias e o ensino de Ciências? 

  

Essa questão teve como objetivo perceber se o professor compreende a contação de 

histórias como uma possibilidade para o ensino de Ciências, se ele a percebe como uma 

ferramenta ou uma possibilidade de realizar um trabalho interdisciplinar, dando maior 

significado aos conceitos trabalhados em sala de aula. As categorias geradas pelas respostas a 

esta questão foram próximas às categorias da questão discutida na seção anterior; porém, como 

a resposta foi mais direta acerca da relação existente entre ensino de Ciências e contação de 

histórias, as alunas tiveram também uma percepção teórica. 

 

Quadro 12. Fragmentos de respostas – questão 4/cursistas 

Categorias Exemplos 

Percepção interdisciplinar 

“Mas depois falei: porque não para história, ciências, geografia...” 

(C1.2) 

“Como hoje a aula é de meio ambiente, teve uma conversa super 

crítica de como você ensina sobre meio ambiente [com a contação 

de histórias], sobre a relação com o meio ambiente, que é 

interdisciplinar” (C2.2) 

Percepção lúdica 
“As crianças vão se interessar mais pela ciência porque você cria 

uma história conta de uma outra forma” (C1.3) 

Percepção reflexiva 

“Eu consegui perceber que os professores estão conseguindo fazer as 

aulas com uma abordagem mais ampla [...] as abordagens são para 

além do foco na ciência, mas na forma que a gente pode abordar a 

ciência, até nas discussões críticas que a gente vai ter no ensino da 

ciências e o que nos cerca” (C2.1) 

Percepção teórica 

“Quando eu cheguei aqui hoje conversei com duas meninas, 

estávamos falando justamente disso, que estava ficando tão chato 

voltado só pra coisas de ciências...” (C1.1) 

Fonte: elaboração própria 

 

A própria narrativa da contação de histórias produz um movimento de 

interdisciplinaridade, pois ela faz uma leitura de mundo de forma ampla (ABRAMOVICHI, 

2008), não só atrelada ao ensino de Ciências, mas a tudo mais que acontece em nosso cotidiano. 

A fala da cursista 2 deixa clara essa relação interdisciplinar entre a contação e o ensino de 

Ciências: “Como hoje a aula é de meio ambiente, teve uma conversa super crítica de como 
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você ensina sobre meio ambiente [com a contação de histórias], sobre a relação com o meio 

ambiente, que é interdisciplinar” (C2.2). 

Aguçar esse tipo de curiosidade pelo conhecimento pode proporcionar que o aluno 

queira conhecer mais e se aprofundar na leitura de textos mais complexos sobre ciência, aliada 

também a outros contextos: sociais, políticos, econômicos. Esse aprofundamento na construção 

do conhecimento acarreta no desenvolvimento da identidade do aluno como cidadão. 

Além disso, nas falas das cursistas percebe-se a sensação de descobrimento de algo 

novo. Esse novo que foi descoberto a partir das discussões geradas nas aulas do curso de 

formação continuada. Conforme Martins (2005) e Carvalho e Gil-Perez (2011), a formação 

inicial não dá conta de formar o profissional professor. É preciso continuar esse processo 

formativo nos espaços escolares, no campo de atuação do professor (NÓVOA, 1995) e nos 

espaços de formação continuada. 

Da mesma forma que, na pergunta anterior, o lúdico aparece - mas agora na relação 

entre a contação e o ensino de Ciências. Mas é preciso compreender duas questões. A primeira 

é que a contação não pode funcionar como muleta pedagógica. Também é preciso perceber que 

a aula não é para ser um espaço de diversão contínuo. A relações dos alunos com a ludicidade 

será diferente dependendo da sua idade. Na fala: “As crianças vão se interessar mais pela 

ciência porque você cria uma história, conta de uma outra forma” (C1.3), vemos a presença 

da palavra “criança”. Em geral as crianças são muito mais receptivas à contação de histórias, 

mas existem histórias para todos os públicos de todas as idades. Também é possível trabalhar 

com poemas e canções. 

O processo de reflexão é necessário na formação do professor. Reflexão sobre si mesmo, 

e sobre o seu eu profissional em sua prática. Nóvoa (1995) e Silva (2017) defendem que não é 

o acúmulo de saberes ou diplomas que formará o professor, mas a reflexão gerada pelas 

experiências vividas em sala de aula. Uma das cursistas falou: “Eu consegui perceber que os 

professores estão conseguindo fazer as aulas com uma abordagem mais ampla [...] as 

abordagens são para além do foco na ciência, mas na forma que a gente pode abordar a 

ciência, até nas discussões críticas que a gente vai ter no ensino da ciência e o que nos cerca” 

(C2.1). 

É interessante perceber na fala das próprias cursistas a percepção de que o movimento 

de reflexão parte da prática do professor, passando para a sua ação de ensinar e chegando ao 

aluno, que também chegará ao processo reflexivo. Para Henrique, Cavalcante e Nascimento 

(2015), essa reflexão é o que permite ao professor reconhecer quem ele é para, em seguida, dar 
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os próximos passos em relação a sua formação continuada. O movimento não é ao contrário, 

partindo daquilo que o aluno quer como aula, ou do que ele espera do professor. O movimento 

parte do saber e saber fazer (NÓVOA, 1995; CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011), parte da 

formação do processor no processo contínuo, gerado em suas experiências como eu profissional 

e gerando novas experiências no eu pessoal dos alunos. 

A percepção teórica foi aquela que salientou uma das maiores dificuldades dos 

professores, a dificuldade de como ensinar. As falas das cursistas em torno desse tema 

trouxeram o entendimento de ciência construído ao longo de tantos anos vividos como alunos, 

de que a ciência é somente teoria e está muito distante de nossa realidade. Na fala: “estava 

ficando tão chato voltado só pra coisas de ciências...” (C1.1), pode-se perceber o resultado de 

uma construção de conhecimento fragmentado. 

Como muitas das alunas que participaram do grupo focal foram pedagogas, ficam 

evidentes as dificuldades geradas pelo não aprofundamento de alguns conteúdos. Cabe salientar 

que os professores formados nos cursos de Pedagogia ministram aulas para a Educação Infantil 

e as séries iniciais do Ensino Fundamental, e em geral ministram as aulas de todas as disciplinas, 

inclusive Ciências. Porém, o curso de quatro anos não dá conta de ensinar tudo aquilo que o 

professor precisa, ponto já evidenciado anteriormente. 

O objetivo não é somente crítica os processos formativos do professor, mas pensar a 

formação desse professor, quais as suas dificuldades e quais os possíveis caminhos para superá-

las. 

É importante compreender também que a teoria, chata ou não, é necessária para o 

processo formativo, senão a construção do conhecimento ficaria na superficialidade. Será que 

a ciência é puramente teoria e a contação é puramente lúdica? 

 

6.1.1.5 Sua forma de lecionar mudou depois do seu ingresso no curso? Como? 

 

Essa questão foi incluída após a aplicação do questionário teste na turma do curso FIC 

de Formação Continuada de Professores de Ciências Naturais, com a finalidade de perceber a 

real mudança na atuação do professor a partir de sua participação no curso. É importante 

compreender o que o curso trouxe para a formação continuada deste profissional. Essa pergunta 

pôde ser o elo entre o que motivou para participar do curso, suas expectativas e o que realmente 

transformou-se em sua prática a partir desse curso. 
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Quadro 13. Fragmentos de respostas – questão 5/cursistas 

Categorias Exemplos 

Aperfeiçoamento da prática 

“Sem dúvidas não tem como a gente estar aprendendo e vai aperfeiçoando a 

prática e acaba melhorando.” (C1.1) 

“Mas a contação de história me ajudou nesse sentindo, dentro de sala de aula 

em deslumbrar esse tipo de atividade, incluindo a contação, a saída de sala 

de aula, ir para outros espaço, incluir leitura. (C3.2) 

Reflexão sobre a própria 

prática 

“Como eu sou professora de ensino médio, a gente acaba sendo muito 

técnico e a minha dificuldade era conseguir trabalhar com aquele conteúdo, 

da minha disciplinada, de uma forma que não fosse acadêmica.” (C3.1) 

Fonte: elaboração própria 

 

O aperfeiçoamento da prática é a primeira evidência identificada pelas cursistas. “Sem 

dúvidas não tem como a gente estar aprendendo e vai aperfeiçoando a prática e acaba 

melhorando” (C1.1). “... A contação de história me ajudou nesse sentindo, dentro de sala de 

aula em deslumbrar esse tipo de atividade, incluindo a contação, a saída de sala de aula, ir 

para outros espaços, incluir leitura” (C3.2). Conforme Tardif (2014) aponta, o professor, 

enquanto profissional, não transforma somente seus alunos, mas também se transforma a si 

mesmo através do seu trabalho. O aperfeiçoamento da prática é o resultado da busca por novos 

conhecimentos, motivada pelos desafios cotidianos que se apresentam em sala de aula. 

Retomando à motivação que as fez ingressar no curso, essa unidade complementa a 

categoria da motivação profissional, pois as alunas ingressam no curso FIC a partir também de 

uma necessidade de aprimoramento profissional. Quando as alunas identificam essa conquista 

fica evidente que seu objetivo no âmbito da formação do seu eu profissional foi alcançado. 

Esse retorno é importante para o IFRJ, para que continue investindo na criação de cursos 

que promovam a formação continuada de professores, através de cursos gratuitos, que 

promovam a reflexão e o aprimoramento da prática profissional.   

O curso FIC não é um mero emissor de certificados, mas um meio pelo qual acontece a 

extensão, completando a tríade com o ensino e a pesquisa, promovendo a verticalização do 

ensino. Desta forma, promove-se a inclusão do campus na comunidade e a inclusão da 

comunidade no campus. 

A categoria reflexão sobre a própria prática complementa a categoria anterior, pois, 

como já foi citado anteriormente, não há aprimoramento da prática, nem formação continuada 
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do professor se ele não reflete sobre si e sobre sua prática. A formação continuada é importante 

nesse sentido, como espaço de promoção da reflexão. 

“Como eu sou professora de ensino médio, a gente acaba sendo muito técnico e a minha 

dificuldade era conseguir trabalhar com aquele conteúdo, da minha disciplina, de uma forma 

que não fosse acadêmica” (C3.1). A fala da cursista 3 demonstra novamente os desafios 

enfrentados pelo professor em sala de aula. Muitas vezes o conhecimento adquirido na 

formação se constrói no nível acadêmico e teórico, distante da realidade do “chão de escola”. 

Ao se deparar com a realidade da sala de aula o professor percebe as dificuldades na 

forma de ensinar, evidenciando as carências formativas do professor. Mas, conforme Carvalho 

e Gil- Pérez (2011), o problema está em não identificar essas carências. Uma vez identificadas 

as carências formativas e os desafios da sala de aula, o professor pode buscar novos rumos para 

a sua formação. 

 

6.1.1.6 - Qual o retorno dos seus alunos depois dessa modificação? As atividades ajudaram de 

alguma maneira na parte do conteúdo? 

 

Nessa questão a intenção foi compreender se os professores veem resultados no 

desempenho da turma a partir da articulação ciência e arte. Retomando a fala de Figueira-

Oliveira, Roque e Meirelles (2009), os desafios ao ensino de Ciências também são desafios à 

criatividade. O professor busca meios para ensinar de forma diferenciada, inovadora e que 

desperte o interesse dos alunos. 

Esses desafios são constantes, pois cada turma é diferente da outra, sendo composta por 

sujeitos que possuem uma identidade própria, e as metodologias que funcionam em uma dada 

turma podem não funcionar em outra.  

Por outro lado, é preciso entender que a sala de aula não é um palco, com atrações 

diferentes para entreter os alunos. A proposta é perceber como o ensino pode ser mais 

significativo para o aluno, compreendendo a construção em sua totalidade e não mais dividida 

em gavetas.  
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Quadro 14. Fragmentos de respostas – questão 6/cursistas 

Categorias Exemplos 

Dificuldade de associar o conteúdo 

com a contação de histórias 

“Quando são realizadas atividades diferentes os alunos acham que 

não é aula.” (C1.3) 

“Os alunos têm dificuldade de compreender que a atividade 

(contação de histórias, filmes, outras) tem relação com o conteúdo.” 

(C2.1) 

A contação auxilia no ensino do 

conteúdo 

“A contação de histórias é melhor para ensinar, do que só ler o livro 

sobre o conteúdo.” (C3.1) 

Fonte: elaboração própria 

 

As categorias Dificuldade de associar o conteúdo com a contação de histórias e A 

contação auxilia no ensino do conteúdo mostram dois opostos, um onde os alunos conseguem 

compreender a relação existente entre ensino de Ciências e a contação de histórias, e outro onde 

os alunos não conseguem fazer essa associação. As facilidades ou dificuldades acontecem por 

conta das diferenças de idade e de realidade dos alunos. Cada turma irá se comportar de uma 

maneira diferente ante a contação de histórias e cabe ao professor identificar as possibilidades 

para a implantação da contação como recurso didático. 

A principal dificuldade dos alunos com a contação de histórias é a de não perceber a sua 

relação com o conteúdo da disciplina. Os alunos estão acostumados a aulas teóricas, com cópia 

do quadro, onde o professor fica no papel de transmissor do conteúdo e ele no papel de receptor. 

Cabe ressaltar que a fala da cursista 3: “Quando são realizadas atividades diferentes os 

alunos acham que não é aula” (C1.3), é a fala de uma professora que ministra aulas para o 

Ensino Médio. Por isso que a questão da idade dos alunos influencia na compreensão da cotação 

como parte da aula. Não por serem mais maduros, mas pelo que constituíram como aula ao 

longo de sua vida como estudantes. Quando se fala que “os alunos têm dificuldade de 

compreender que a atividade (contação de histórias, filmes, outras) tem relação com o 

conteúdo” (C2.1), a dificuldade está em sair do seu papel de inércia e partir para o processo 

ativo de aprendizagem. 

Nas classes de educação infantil e do primeiro segmento do ensino fundamental, a 

resposta é oposta. Em geral as crianças são mais receptivas ao novo, pela sua própria natureza 

curiosa e imaginativa. Dessa forma a contação se mostra um importante aliada no ensino de 

Ciências. “A contação de histórias é melhor para ensinar, do que só ler o livro sobre o 
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conteúdo” (C3.1). O discurso da cursista 3, acompanha o discurso de Abramovich (2008), 

Bedran (2011) e Viana (2018), que concebem a contação de histórias como um recurso didático 

que contribui para a construção do conhecimento de forma interdisciplinar, aliada ao lúdico, a 

criatividade, contribuindo para a formação do cidadão como ser social. 

A proposta deste estudo não é atribuir culpa ao professor, ou sua a formação, ou ao 

aluno. Mas compreender o reflexo da formação continuada na prática do professor e o retorno 

de seus alunos às possíveis mudanças provocadas a partir dela. 

Para o ensino de Ciências, a compreensão do indivíduo e do seu papel como cidadão é 

importante para sua futura colaboração nas decisões de cunho científico. Evidentemente não se 

espera que todos os alunos sejam futuros cientistas, mas espera-se que sejam capazes de 

compreender a relação existente entre a ciência e a nossa sociedade.  

 

6.1.1.7 - Suas expectativas em relação ao curso, elas foram alcançadas, superadas? 

 

O objetivo nessa questão era identificar quais as expectativas dos professores acerca do 

curso e saber se foram alcançadas ou superadas. A resposta positiva a essa questão foi unânime. 

Essa é uma avaliação muito positiva para o curso e reforça a ideia de que o IFRJ deve promover 

mais parcerias para o oferecimento do curso FIC. Demonstra também que o objetivo de 

extensão está sendo alcançado, pois através do curso FIC o IFRJ está abrindo as portas à 

comunidade. 

 

Quadro 15. Fragmentos de respostas – questão7/cursistas 

Categorias Exemplos 

Surpreendeu 

“Não imaginava que a contação de histórias pudesse alcançar não 

só a ciência e outras disciplinas como a matemática.” (C1.2) 

“Foi mágico foram momentos de retorno a infância.” (C2.1) 

Ampliação do olhar 
“Há ligação da contação não só com as disciplinas, mas com a vida 

em si.” (C1.3) 

Novas possibilidades profissionais 

Durante todo o meu período como professora eu não procurei 

especialização, mas agora voltei não para a sala de aula, mas para 

outros ambientes. (C3.2) 

Fonte: elaboração própria 

 

Para algumas cursistas, o Curso de Contação de Histórias foi uma grata surpresa. 

Primeiro porque não imaginavam as possibilidades da contação de histórias, conforme revela a 
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fala da cursista 1: “[Eu] não imaginava que a contação de histórias pudesse alcançar não só 

a ciência e outras disciplinas como a matemática” (C1.2). 

A surpresa também se deu pela possibilidade de retornar aos antigos hábitos de contação 

de histórias, lembrando-se da infância, onde a contação ocorria nos espaços familiares, ou no 

espaço escolar, como ressalta a cursista 2: “Foi mágico, foram momentos de retorno à infância” 

(C2.1). Esse retorno não é vão quando pensamos na formação do professor como um processo 

que se inicia enquanto ele ainda é aluno. 

O retorno à infância possibilita um retorno à antigas memórias de onde emergem as 

motivações que o levaram à escolha desta profissão. 

O contato com a contação de histórias também possibilitou a ampliação do olhar do 

professor. Conforme evidenciado em falas anteriores, o professor muitas vezes fica preso aos 

conteúdos, ao material didático e ao cumprimento do currículo (SANTOS e CARNEIRO, 

2006). Isso não lhe dá muito espaço para inovação no ensino. 

Sabe-se que o ensino de Ciências carece de inovação (MARTINS, 2005). Conforme fala 

da cursista 1 “Há ligação da contação não só com as disciplinas, mas com a vida em si.” 

(C1.3). Também a ciência tem ligação com a vida. A ciência está no mundo e o indivíduo 

precisa perceber-se também como cidadão do mundo. 

Outra evidência identificada na fala das cursistas foi o surgimento de novas 

possibilidades profissionais. Mas, ao contrário do que se espera, são possibilidades fora do 

espaço de sala de aula. Esta fala da cursista 3: “Durante todo o meu período como professora 

eu não procurei especialização, mas agora voltei não para a sala de aula, mas para outros 

ambientes” (C3.2), mostra algo que infelizmente acontece muito durante a formação 

continuada dos professores. Após a conclusão de algum curso, seja de qualificação, ou de pós-

graduação, o professor não retorna com esse conhecimento para a sala de aula. 

Se nós lutamos tanto por mais espaços de formação continuada do professor e para que 

esta seja de qualidade, é triste perceber que a escola não recebe este retorno. O professor, agora 

munido de novos conhecimentos, não encontra espaço para a multiplicação desses saberes. 

 

6.1.2 Análise das respostas dos tutores 

 

Com os professores do curso FIC de Contação de Histórias, que para fins de pesquisa 

são chamados de tutores, foram realizadas entrevistas com o objetivo de analisar, sob a visão 
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deles, as contribuições do curso FIC para o ensino de Ciências. As entrevistas foram realizadas 

de acordo com a disponibilidade dos tutores e somente quatro puderam participar. 

Foram realizados os seguintes questionamentos aos tutores: 

Quadro 16. Questões da entrevista com os tutores 

Nº Questão 

1 
Você considera o curso FIC de Contação de Histórias importante para a formação 

continuada dos professores? Por quê? 

2 
Como você percebe a relação existente entre contação de histórias e o ensino de Ciências? Já 

havia pensado nessa relação? Foi natural para você fazer tal articulação? 

3 
Você acredita que essa relação influencia de alguma maneira a aprendizagem de conceitos 

científicos? Como? 

4 
Existe alguma outra forma que você proporia para pensar os conceitos científicos de maneira 

diversa daquela tradicionalmente usada em sala de aula? Caso tenha pensado, qual seria? 

Fonte: elaboração própria. 

 

As respostas dos tutores foram analisadas com o mesmo método utilizado com as 

respostas das cursistas, apresentado na seção 5.2. Dos discursos dos tutores emergiram as 

categorias apresentadas no quadro 17, a seguir: 

 

Quadro 17. Categorias encontradas no discurso dos tutores 

Perguntas realizadas na entrevista Categorias 

1. Você considera o curso FIC de Contação de 
Histórias importante para a formação 
continuada dos professores? Por quê? 

Novas Metodologias 
Aulas lúdicas; 

Discussão sobre ensino aprendizagem; 

2. Como você percebe a relação existente entre 
contação de histórias e o ensino de 

Ciências? Já havia pensado nessa relação? 
Foi natural para você fazer tal articulação? 

Interdisciplinar; 
Além do lúdico; 

3. Você acredita que essa relação influencia de 
alguma maneira a aprendizagem de 

conceitos científicos? Como? 

 
Divulgação científica; 

 

4. Existe alguma outra forma que você 
proporia para pensar os conceitos científicos 
de maneira diversa daquela tradicionalmente 
usada em sala de aula? Caso tenha pensado, 

qual seria? 

Manifestações culturais e artísticas; 

Fora da escola. 
 

Total 8 categorias 
 

Fonte: elaboração própria. 
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Da mesma forma utilizada na análise do discurso das cursistas, as categorias serão 

discutidas em seções referentes a cada questão realizada com os tutores. 

 

6.1.2.1 Você considera o curso FIC de Contação de Histórias importante para a formação 

continuada dos professores? Por quê? 

 

Essa questão foi relevante para avaliar a importância da formação continuada não só sob 

a ótica das cursistas, mas também pela dos tutores. Segundo Tardif (2014), se o trabalho 

modifica o trabalhador e sua identidade, com o passar do tempo, muda também o seu “saber 

trabalhar”. Desta forma, o espaço de formação continuada constrói um círculo de 

aprendizagem, que passa tanto pelas experiências e inquietações das cursistas em formação, 

quanto pelas experiências e conhecimentos construídos pelos tutores formadores.  

 

Quadro 18. Fragmentos de respostas – questão 1/tutores 

 

Categorias Exemplos 

Novas Metodologias 

“ele também é voltado para a educação em ciências, visando 
dar ferramentas e subsídios para a inserção de novas 

metodologias em sala de aula.” (T1.1) 
 

“Sim, muito importantes, pois é a possibilidade que os 
professores já formados têm de conhecer novas estratégias e 

metodologias” (T2.1) 
 

Aulas lúdicas 

“para trabalhar o currículo de forma lúdica e dinamizada” 
(T2.2) 

 
“porque ele pode promover aulas diferentes para os seus 
alunos, aulas mais interessantes e mais lúdicas” (T4.1) 

 

Discussão sobre ensino aprendizagem 
“Porque contribui para a promoção do despertar para outras 

leituras e discussões importantes sobre o processo de ensino e 
aprendizagem não fragmentado” (T3.1) 

Fonte: elaboração própria 
 

A principal contribuição do curso FIC para a formação continuada apontada pelos 

tutores foi a possibilidade de aprender novas metodologias para o ensino de Ciências e demais 

disciplinas. Como apontado na introdução desta pesquisa, as pesquisas entorno do ensino de 

Ciências indicam que são necessárias novas estratégias e metodologias para esse ensino 

(DINIZ, 1998). A formação continuada, então, é o local onde o professor busca esse novo 

conhecimento e este é aplicado posteriormente em sua prática. Conforme os desafios vão se 
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apresentado na sala de aula, o professor tende a buscar a formação continuada, conforme fala 

do tutor 2, o curso FIC de Contação de Histórias é importante para a formação continuada, pois 

“é a possibilidade que os professores já formados têm de conhecer novas estratégias e 

metodologias” (T2.1). 

Como apontado também pelas cursistas, a formação continuada oferecida pelo curso 

FIC de Contação de Histórias dá subsídios para o desenvolvimento de um trabalho mais lúdico 

para o ensino de Ciências.  

Porém, como visto anteriormente, tanto as cursistas como seus alunos tendem a ter 

dificuldades de associar os conteúdos de ciências com a contação de histórias. Isso se dá porque 

os estudantes estão acostumados com aulas teóricas, consideradas de metodologias tradicionais. 

Também acontece porque o ensino é divido, fragmentado, e quando novas possibilidades são 

apresentadas, principalmente associados às artes, os alunos não reconhecem como conteúdo. A 

teoria é necessária, principalmente para o ensino de Ciências, mas até que o aluno adquira 

maturidade de leitura para compreensão dos conteúdos científicos, a contação de histórias pode 

auxiliar no processo de aprendizagem.  

É necessário salientar que não se deve deixar de usar os conceitos científicos corretos. 

É importante que o aluno entenda, mesmo que minimamente, o conceito de ensino de Ciências 

que está sendo ensinado, para que possa fazer a associação correta futuramente. 

Outra contribuição importante do curso FIC é a possibilidade de discussão sobre ensino 

e aprendizagem. Como aponta o tutor 3, o curso “contribui para a promoção do despertar para 

outras leituras e discussões importantes sobre o processo de ensino e aprendizagem não 

fragmentado” (T3.1). Mais do que receber orientações sobre metodologias de ensino 

diversificadas, é importante discutir e refletir sobre a temática. Conforme mostrado por Nóvoa 

(1995) e Carvalho e Gil-Perez (2011), a formação continuada é o espaço onde o professor 

desenvolve essas discussões. Discutir os processos de ensino e de aprendizagem é importante 

para que as metodologias aprendidas não sejam ferramentas vãs. 

É necessário que o professor tenha consciência do trabalho que está desenvolvendo, seus 

objetivos e quais os resultados que ele pretende alcançar com esta metodologia. 

 

6.1.2.2 Como você percebe a relação existente entre contação de histórias e o ensino de 

Ciências? Já havia pensado nessa relação? Foi natural para você fazer tal articulação? 
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Quando se trata da relação existente entre a contação de histórias e ensino de Ciências, 

tanto na visão das cursistas como na dos tutores, essa relação se apresenta através do lúdico e 

de forma interdisciplinar. No entanto, essa relação de ludicidade e interdisciplinaridade, aos 

olhos dos tutores, tem um caráter diferenciado.  

 

Quadro 19. Fragmento de respostas – questão 2/tutores 

Categorias Exemplos 

Interdisciplinar 
 

“Há alguns anos, quando lecionava a disciplina de Ciência e Arte 
no curso de Produção Cultural, comecei a estudar sobre essa 

relação e desenvolvi com os meus alunos algumas enquetes com as 
obras de Monteiro Lobato” (T1.1) 

 
“Eu percebo como um diálogo interdisciplinar onde a Contação de 
Histórias é um elo discursivo entre professor e aluno no processo 

de construção de saberes” (T3.1) 

Além do lúdico 

“No entanto, quando começamos a atuar no curso enquanto 
formadores desses contadores, percebemos que vai além da 

abordagem lúdica” (C2.1) 
 

“e já a vejo como parte integrante da vida e não somente um 
fragmento disciplinar” (C3.2) 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

A visão de interdisciplinaridade apresentada pelos tutores tem um caráter mais 

profundo, onde se entende a interdisciplinaridade para além da junção das disciplinas. A 

experiência dos tutores com os trabalhos interdisciplinares e com a formação de professores 

aparecem em suas falas, como no caso do Tutor 3: “Eu percebo como um diálogo 

interdisciplinar onde a Contação de Histórias é um elo discursivo entre professor e aluno no 

processo de construção de saberes” (T3.1). Conforme Fazenda (2008), essa relação 

interdisciplinar também se constrói entre os saberes do professor na sua relação com o mundo. 

Essa visão do tutor como formador é importante para que se inicie o diálogo com os professores 

em formação. 

Por mais que o entendimento das cursistas esteja em um nível superficial sobre 

interdisciplinaridade, a partir do diálogo e dos questionamentos levantados na formação 

continuada, elas poderão dar continuidade a essa aprendizagem. A formação continuada, dessa 

forma, segue como local de discussão e apropriação de saberes que serão desenvolvidos e 

aprimorados na prática do professor como formador e em formação. 

Também o lúdico possui um entendimento diferenciado. Aqui os tutores compreendem 

essa relação da contação de histórias com o lúdico para além da diversão e da brincadeira. Sabe-
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se que, dependendo da idade do educando, a relação com o lúdico se estabelecerá de forma 

diferente. Por isso, há a necessidade de o professor compreender que a contação de histórias 

não é um momento somente de divertimento, mas também de reflexão, de rememoração e de 

associação que acontecem através do imagético (ABRAMOVICH, 2008). Essa associação 

também acontece porque a contação desenvolve o diálogo com a cultura do educando, trazendo, 

através de suas memórias, o entendimento de quem ele é como cidadão (BEDRAN 2010; 

BUSATTO, 2011). 

Desta forma, o professor deve estar consciente de quem é o seu público alvo e quais os 

objetivos no uso da contação como recurso didático. Assim, ele poderá fazer a escolha do 

acervo de acordo com seus objetivos e o seu público, bem como usar a técnica adequada, 

atendendo as peculiaridades de seu público alvo. 

 

6.1.2.3 Você acredita que essa relação influencia de alguma maneira a aprendizagem de 

conceitos científicos? Como? 

 

Realizar a divulgação científica por meio de contos e histórias não é uma tarefa simples. 

Segundo os tutores entrevistados, é necessário ter atenção com o repertório, com o público alvo 

e com a transposição didática na hora de apresentar conceitos científicos através das histórias. 

A atenção a estes elementos é importante para que a relação entre contação de histórias e 

aprendizagem de conceitos científicos não tenha uma influência negativa. 

 

Quadro 20. Fragmento de respostas – questão 3/tutores 

Categorias Exemplos 

Divulgação científica 

 

“A contação de história pode ser um veículo de divulgação 
científica, dessa forma tem potencial para despertar o interesse das 

pessoas por assuntos relativos às ciências” (T1.1). 
 

“Pode influenciar positiva ou negativamente, dependendo de como 
ocorre a atividade, da abordagem dos conceitos” (T2.1). 

Fonte: elaboração própria 

 

A contação de histórias aparece aos olhos dos tutores como um importante veículo de 

divulgação científica, que favorece a aprendizagem de conceitos científicos, conforme o tutor 

1: “A contação de história pode ser um veículo de divulgação científica, dessa forma tem 

potencial para despertar o interesse das pessoas por assuntos relativos às ciências” (T1.1). 

Conforme apontado por alguns autores (ABRAMOVICH, 2008; BUSATTO, 2011;), a 
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contação realmente contribui para a popularização da ciência. Porém, é necessário levar em 

consideração outros aspectos. 

Foi apontado pelo tutor 2 que a contação “pode influenciar positiva ou negativamente, 

dependendo de como ocorre a atividade, da abordagem dos conceitos” (T2.1). Isso acontece 

porque, caso os conceitos científicos não sejam trabalhados de forma adequada, a contação será 

inútil, pois no lugar de aproximar os alunos da ciência por meio da curiosidade, causará 

frustração e será desacreditada. Carvalho e Gil-Pérez atentam para a necessidade de o professor 

conhecer bem a matéria, para então saber preparar as atividades e saber avaliar. Além disso, 

também é importante atentar para a abordagem em torno da contação. É preciso pensar em 

quem são esses alunos, qual a sua realidade e como a contação poderá realmente auxiliar o seu 

processo de aprendizagem.  

 

6.1.2.4 Existe alguma outra forma que você proporia para pensar os conceitos científicos de 

maneira diversa daquela tradicionalmente usada em sala de aula? Caso tenha pensado, qual 

seria? 

 

Nas respostas dadas pelos tutores a essa questão foi possível visualizar uma infinidade 

de possibilidades para ensinar/divulgar ciências. Não só a contação de histórias, mas diversas 

outras formas de arte contribuem para a aprendizagem em ciências. Além disso, sair do espaço 

físico da sala de aula também é importante. Mesmo que não haja recursos para realização de 

passeios, é possível ir ao pátio ou jardim da escola, realizar um passeio pelo bairro. São muitas 

as possibilidades que, muitas vezes, os professores deixam de perceber por estarem presos aos 

conteúdos. 

Por isso, a troca de experiências nos espaços para a formação continuada é importante: 

para ampliar a visão do professor sobre os espaços possíveis para a construção do 

conhecimento. 

Isso é apresentado no quadro (Figura 1) construído por Carvalho e Gil-Pérez (2011) 

sobre o “saber” e o “saber fazer” do professor de ciências. Adquirir conhecimentos teóricos 

sobre a aprendizagem e sobre aprendizagem em ciências possibilita a crítica fundamentada no 

ensino habitual, que possibilita saber preparar atividades e saber dirigir a atividade dos alunos. 

A mudança no “saber fazer” acontecerá a partir das aprendizagens, das experiências adquiridas 

nos espaços de formação continuada, que acarretarão em inquietações, questionamentos e 

discussões. 
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Quadro 21. Fragmento de respostas – questão 4/tutores 

Categorias Exemplos 

Manifestações culturais e artísticas 

 

“Teatro, o cinema, a música, as exposições científicas, as 
atividades realizadas por museus e centros de ciência, as histórias 
em quadrinhos, os desenhos animados, os brinquedos científicos, 

revistas científicas, entre outras possibilidades” (T1.1). 
 

“Eu falo muito da arte, arte nas escolas. As vezes as pessoas falam 
que não tem dinheiro para fazer coisas com as crianças, mas o 

youtube está aí para ensinar a fazer arte com as crianças com baixo 
custo” (T4.2). 

Fora da escola 

 

Levando o aluno para ambientes diferentes das quatro paredes da 
sala de aula. Explorando o bairro da escola, a região do entorno, ou 

mesmo uma atividade no pátio ou quadra da escola, em que eles 
sejam levados a “pensar fora da caixa”. (T2.1) 

 

Fonte: elaboração própria 

Uma das possíveis formas de propiciar a aprendizagem de conteúdos científicos 

apontada pelos tutores é por meio de manifestações culturais e artísticas. Não só na forma da 

contação de histórias, mas também em outras formas, como teatro, cinema, música e artes 

plásticas. Conforme fala do tutor 1: “Teatro, o cinema, a música, as exposições científicas, as 

atividades realizadas por museus e centros de ciência, as histórias em quadrinhos, os desenhos 

animados, os brinquedos científicos, revistas científicas, entre outras possibilidades” (T1.1).  

Sabe-se que nem todos os alunos tem acesso a certos locais de divulgação artística ou a 

própria escola não possui recursos para tal. Porém, o Tutor 4 salienta que “às vezes as pessoas 

falam que não tem dinheiro para fazer coisas com as crianças, mas o YouTube22 está aí para 

ensinar a fazer arte com as crianças com baixo custo” (T4.2). 

Em geral, as manifestações culturais e artísticas são visualizadas somente como lazer, 

mas aliadas ao ensino tem muito a colaborar com a aprendizagem, principalmente por 

contribuírem para o exercício da criatividade, exigindo, portanto, uma nova postura dos 

mediadores do conhecimento (FIGUEIRA-OLIVEIRA, ROQUE e MEIRELLES, 2009) 

Também se apresentou como possibilidade para a aprendizagem de conteúdos 

científicos a utilização dos espaços fora dos muros da escola. Esses espaços não se restringem 

somente aos museus de divulgação científica, mas qualquer outro local onde os alunos possam 

usar a sua criatividade, como apresentado pelo tutor 2: “Levando o aluno para ambientes 

diferentes das quatro paredes da sala de aula. Explorando o bairro da escola, a região do 

                                                           
22 Site de compartilhamento de vídeos enviados por usuários da internet. Fonte: 
<https://brasilescola.uol.com.br/informatica/youtube.htm> 
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entorno, ou mesmo uma atividade no pátio ou quadra da escola, em que eles sejam levados a 

pensar fora da caixa” (T2.1). 

Não é surpresa que essa alternativa tenha se apresentado, pois é sabido que a ênfase do 

Campus Mesquita do IFRJ, local onde foi realizado o curso, é um espaço voltado para a 

pesquisa de divulgação científica em espaços não formais de educação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ser humano, valendo-se de suas capacidades, procura conhecer o mundo que o rodeia. 

Ao longo dos séculos, vem desenvolvendo sistemas mais ou menos elaborados que lhe 

permitam conhecer a natureza das coisas e o comportamento das pessoas (GIL, 2011, p. 1). O 

mesmo acontece com o ensino de Ciências: a partir do momento em que se percebe a 

necessidade de mudanças, passa-se a pensar e investigar mais sobre ele. É notório que o mundo 

atual é influenciado pela ciência, sendo crescente a necessidade de se formar cidadãos 

conscientes de seu impacto na sociedade. Diante dessas questões, evidencia-se a necessidade 

de construir o espaço escolar como um local de construção do conhecimento científico desde a 

Educação Básica. 

Os cursos de formação continuada voltados para professores se mostram, então, como 

uma possibilidade de refletir sobre sua prática e promover discussões sobre esta prática e o 

ensino de Ciências. 

Buscou-se, nesta pesquisa, compreender como um curso FIC contribui para a formação 

continuada de professores por meio da articulação entre contação de histórias e ensino de 

Ciências. Para tanto, desenvolveram-se os seguintes objetivos específicos: diagnosticar o 

impacto do curso FIC na formação continuada dos professores cursistas; avaliar um curso FIC 

junto aos alunos e professores, em relação a seu papel e/ou impacto para o ensino de Ciências 

e discutir a formação dos professores para a prática reflexiva e para o trabalho interdisciplinar. 

No que concerne ao objeto geral desse estudo, o curso FIC de contação de histórias tem 

um importante papel na formação continuada de professores, evidenciado principalmente nos 

resultados obtidos a partir dos discursos das cursistas. Nestes, foi identificado que o Curso FIC 

de contação de histórias alcançou o objetivo de promover a reflexão do professor enquanto 

profissional, repensando a sua prática no espaço de formação continuada. 

Ressaltou-se que os Cursos FIC fazem parte da missão dos Institutos Federais, 

promovendo a qualificação de trabalhadores para a sua inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho. Além disso, os cursos FIC também possuem como característica a promoção da 

reflexão do trabalhador enquanto ser social para o exercício pleno de sua cidadania.  

Sobre o primeiro objetivo específico, o de diagnosticar as contribuições do curso FIC 

na formação continuada dos professores cursistas, identificou-se que ele contribui para o 

aprimoramento profissional das cursistas, que agregam a sua prática metodologias de ensino 

que possibilitam a interdisciplinaridade, rompendo com os modelos de ensino fragmentado; a 
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ludicidade, tornando o ensino mais significativo e mais dinâmico; e, ainda, promovem a 

reflexão sobre temáticas do ensino de Ciências por uma perspectiva social e política.  

Desta forma, os professores também conseguem perceber a relação que se pode 

construir entre a contação de histórias e o ensino de Ciências: as percepções de uma relação 

interdisciplinar, pois a própria narrativa da contação de histórias produz um movimento de 

interdisciplinaridade que faz uma leitura de mundo de forma ampla; de uma relação lúdica, em 

suas diferentes possibilidades; de uma relação reflexiva, tão necessária ao professor para a 

construção do seu eu profissional; e a de uma relação teórica, onde a ciência é vista como algo 

puramente teórico e distante do seu cotidiano. 

Para os tutores, o curso FIC de contação de histórias contribui para a formação 

continuada de professores, pois ele apresenta novas metodologias para o ensino de Ciências por 

meio de aulas lúdicas e dinâmicas, e promove a discussão sobre ensino-aprendizagem. O curso 

FIC proporciona o crescimento pessoal e profissional através do imagético, do lúdico, da 

criatividade e da abstração.  

É importante que haja espaços públicos para formação continuada de professores. As 

cursistas identificaram que há necessidade de maior divulgação desses cursos. 

A formação continuada dá ânimo ao professor, motiva, proporcionando a mudança no 

olhar sobre o aluno e sobre a sua prática, a partir das trocas de experiência. A formação 

continuada também dá novas possibilidades ao professor enquanto profissional. Infelizmente, 

também se percebeu que quando o trabalho não possibilita que o professor continue sua 

formação, ele acaba procurando outros espaços de atuação. 

Sobre o segundo objetivo específico, a avaliação do curso FIC de contação de histórias 

junto aos alunos e professores em relação as suas contribuições para o ensino de Ciências, 

observou-se que a relação existente, tanto na visão das cursistas, como na visão dos tutores, se 

apresenta através do lúdico e de forma interdisciplinar. Porém, essa relação de ludicidade e 

interdisciplinaridade tem um caráter diferenciado aos olhos dos tutores, de que vai além da 

brincadeira. É necessário pensar a relação de diálogo existente entre a contação e as demais 

relações culturais construídas pelos educandos. Também é preciso estar atendo ao público-alvo 

para escolha de repertório adequado. 

Sobre o terceiro objetivo específico, de discutir a formação dos professores para a 

prática reflexiva e para o trabalho interdisciplinar, identificou-se também que, apesar da 

iniciativa das cursistas em trabalhar os conteúdos de ciências ou de outras disciplinas em sala 

de aula articulados à contação de histórias, seus alunos ainda sentem dificuldades de associar 
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os diferentes conteúdos com a contação. Os motivos para tal dificuldade emergem da fala das 

cursistas sob duas óticas: (1) os alunos não conseguem perceber a contação de história como 

forma de aprendizagem, pois estão acostumados a um certo padrão de aula, como, por exemplo, 

cópia do quadro; (2) os alunos têm dificuldade de associar de forma interdisciplinar as diversas 

formas de conhecimento. Entretanto, essas dificuldades podem ser superadas com o tempo. 

Por outro lado, percebeu-se que nas classes das séries iniciais os alunos conseguem 

relacionar os conteúdos de ciências com a contação de histórias. Em geral, as crianças são mais 

receptivas ao novo, pela sua própria natureza curiosa e imaginativa. Dessa forma, a contação 

se mostra um importante aliada no ensino de Ciências. 

Evidenciou-se que as cursistas tendem a caracterizar a ciência como teoria e a contação 

de histórias como prática/metodologia de ensino. Mesmo com as aulas do curso seguindo um 

certo padrão, com parte teórica e parte prática, as professoras em seu papel de alunas/cursistas 

percebem teoria e prática de forma dicotômica. O conteúdo teórico do curso (sobre ensino de 

Ciências), apesar de ser considerado maçante por parte das cursistas, transformou a sua forma 

de pensar sobre o ensino de Ciências.  

É interessante perceber também que, aos olhos dos tutores, existem outras formas de 

trabalhar os conceitos científicos em sala de aula. Uma das formas é através da arte, em suas 

diversas apresentações, tais como teatro, música e cinema, dentre outras. Também foi citado 

que se pode trabalhar esses conceitos fora da sala de aula, no bairro, em museus e em diversos 

espaços de divulgação científica. 

É necessário perceber a contação de histórias para além do conteúdo, mas como forma 

de reflexão sobre a vida (formação integral do ser humano). 

Sobre as expetativas das alunas sobre o curso, estas foram alcançadas e superadas. 

Segundo as cursistas, o curso as surpreendeu, pois não tinham ideia das possibilidades da 

contação de histórias para o ensino de Ciências. O curso também promoveu o retorno à infância, 

possibilitando um retorno à antigas memórias de onde emergem as motivações que o levaram 

à escolha desta profissão. Ampliou seus olhares sobre a contação de histórias, o ensino de 

Ciências e metodologias de ensino para além do espaço de sala de aula, e lhes deu novas 

possibilidades profissionais. 

Cabe salientar ainda que o curso FIC é uma forma de promover a extensão, 

possibilitando que a comunidade conheça o trabalho do IFRJ e as contribuições deste instituto 

para a sociedade, articuladas ao ensino e à pesquisa. E também promove a verticalização do 

ensino, já que, após o término da pesquisa, observou-se que algumas alunas buscaram continuar 
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a sua formação através de cursos de especialização disponibilizados nas diversas instituições 

de ensino público. Destaca-se que duas das cursistas conseguiram ingressar nesses cursos, uma 

no curso de Especialização em Educação Tecnológica, do CEFET/RJ e outra no curso de 

Especialização em Educação de Jovens e Adultos do IFRJ. 
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APÊNDICE A - Roteiro de realização do Grupo Focal 
 

PROBLEMA DA PESQUISA: Como um curso FIC contribui para a formação continuada de 

professores por meio da articulação entre contação de histórias e ensino de Ciências? 

 

Considerações iniciais: 

 Apresentar o problema da pesquisa; 

 Falar que os dados serão mantidos em sigilo dos nomes e serão divulgados 

anonimamente na pesquisa; 

 Qualquer ponto de vista é válido, mesmo que discorde de outro membro do participante 

do grupo; 

 Como a entrevista será gravada, pedir que fale uma de cada vez para que o áudio seja 

claro; 

 Não é obrigado a participar do grupo; 

 A proposta é que haja troca entre os participantes. 

 

Perguntas norteadoras: 

 

1. Por que buscou participar do curso? 

2. Foram encontradas dificuldades para participar do curso FIC? 

3. Quais eram as suas expectativas em relação ao curso? Elas foram superadas ou 

alcançadas? 

4. Você considera o curso importante para a sua atuação em sala de aula? Como? 

5. Como você percebe a relação existente entre a Arte (contação de histórias, música, 

teatro, etc.) e a disciplina que você leciona? 

6. A articulação entre a arte e a disciplina que você leciona influencia de alguma 

maneira o desempenho dos alunos na disciplina? 

7. A sua forma de lecionar modificou depois do seu ingresso no curso FIC? 

 

Fechamento: 

Escrever no papel a importância do curso para sua formação profissional. 

Agradecimentos  
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APÊNDICE B - Questões para a entrevista – Tutores 
 

Nome: 

Formação: 

Disciplina que leciona no Curso FIC de Contação de Histórias: 

 

1. Você considera o curso FIC de Contação de Histórias importante para a formação continuada 

dos professores? Por quê? 

 

2. Como você percebe a relação existente entre contação de histórias e o ensino de Ciências? 

Já havia pensado nessa relação? Foi natural para você fazer tal articulação? 

 

3. Você acredita que essa relação influencia de alguma maneira a aprendizagem de conceitos 

científicos? Como?  

 

4. Existe alguma outra forma que você proporia para pensar os conceitos científicos de maneira 

diversa daquela tradicionalmente usada em sala de aula? Caso tenha pensado, qual seria? 
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APÊNDICE C – Modelo de Termo de Autorização de Imagem e Som utilizado com os 
entrevistados 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E SOM 

 
Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem e som, 

 
Nome: _________________________________________________________________. 

Nacionalidade: _______________________________ Estado civil: __________________. 

Profissão: _________________________________ RG nº. ________________________. 

 
Autorizo ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

DE JANEIRO (IFRJ), instituição pública de ensino e pesquisa, a gravar e registrar todas as atividades 
pertinentes a realização da pesquisa conduzida por “DANIELLE SALES DE SOUSA”, sob o título 
“CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 
PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS”, das quais participei voluntariamente. Este estudo não oferece nenhum risco aos 
participantes. A pesquisa terá duração de “10” meses, com término previsto para “DEZEMBRO DE 
2018”. 

O presente instrumento particular de autorização é celebrado a título gratuito, podendo a referida 
participação ser utilizada com a finalidade de divulgação do projeto, sob o formato de artigo científico, 
dissertação, tese, comunicação em congressos ou similares, livros, relatórios de pesquisa e/ou outros 
instrumentos de divulgação científica. O termo em questão deve ser usado em conjunto com o termo de 
consentimento e livre esclarecimento apresentado no mesmo instante. 

Somente poderão participar desta pesquisa voluntários que sejam maiores de 18 anos. 
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade 
será assegurada. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados 
apenas em produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder 
qualquer pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu consentimento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação 
nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um questionário e/ou sob a forma de entrevista, que 
será gravada em áudio e vídeo para posterior transcrição, e suas respostas serão guardadas por até cinco 
anos e incineradas após esse período. 

O Sr. (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. O benefício 
relacionado à sua participação será o aumento do conhecimento científico para a área de ensino de 
ciências. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do 
pesquisador responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 
qualquer momento. 

 
_____________, ____ de _____________ de _____. 

 
 

 
___________________________________________ 

(Participante voluntário do projeto) 
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APÊNDICE D – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado com 
os entrevistados 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(de acordo com as Normas da Resolução CNS nº 466/12 e Resolução nº 510/16). 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Título do projeto: CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 
PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS  
Pesquisador responsável: Danielle Sales de Sousa 
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) 
Telefones para contato: +55 21 9 9284-9097 
E-mail: dsales.sousa@gmail.com 
Nome do voluntário: ______________________________________________________________ 
Idade: _________ anos R.G. _______________________________________________________ 
 
O Sr. (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “CONTRIBUIÇÕES DE UM CURSO 
FIC DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DE ENSINO DE CIÊNCIAS”, de responsabilidade do (a) pesquisador (a) “DANIELLE 
SALES DE SOUSA”, que tem como objetivo principal “COMPREENDER COMO UM CURSO FIC 
CONTRIBUI PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES POR MEIO DA 
ARTICULAÇÃO ENTRE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E ENSINO DE CIÊNCIAS”. Esta é uma pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório e envolverá “ENTREVISTAS E GRUPO FOCAL”.  De acordo com a 
Resolução Nº 466, de 12/12/2012 e Resolução 510/2016, qualquer pesquisa pode oferecer riscos aos participantes, 
em vista disso  “os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação 
na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte 
do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa”. A pesquisa terá 
duração de “10” meses, com término previsto para “DEZEMBRO DE 2018”. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado 
o seu nome. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada. Os dados 
coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados apenas em produções científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder qualquer 
pergunta ou poderá desistir de participar da pesquisa, e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 
prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 
responder perguntas de um questionário, e suas respostas serão guardadas por até cinco anos e incineradas após 
esse período. 

O Sr. (a) não terá nenhum custo. O benefício relacionado à sua participação será o aumento do 
conhecimento científico para a área de ensino de ciências e o aumento de conhecimento pessoal e profissional sobre 
a prática docente no ensino de ciências. 

O Sr. (a) receberá uma cópia deste termo no qual constam os dados de identificação do pesquisador 
responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde 
já agradeço! 

Eu, ___________________________________, RG nº ____________ declaro ter ciência deste termo e 
concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito. 

 
____________________, ____ de ______________ de _____. 

 
 

_________________________________      _________________________________ 
                               Sujeito da pesquisa                   Pesquisador responsável 
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ANEXO 1 - Histórias contadas no evento de culminância do Curso FIC de Contação de 
Histórias 

Semana Acadêmica do Campus Mesquita – Tema Ciência pela Redução da 

Desigualdade 

 

LOLO BARNABÉ – Eva Furnari 
 

No tempo em que as pessoas moravam em cavernas existiu um homem muito criativo e 

inteligente chamado Lolo Barnabé. 

Aos vinte anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela também era como ele: criativa e 

inteligente. Casaram-se por amor. Muito amor. 

Depois da lua-de-mel, escolheram a melhor caverna da região para morar e, logo no 

primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé, também criativo e inteligente. 

Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, sentavam-se todos em volta 

da fogueira, assavam carne, cantavam canções e agradeciam a deus pela beleza da vida 

Eram felizes... mas nem tanto. 

A caverna era úmida. Por essa razão, Lolo e Brisa acharam melhor construir uma casa 

no alto do morro. Teriam mais conforto e viveriam melhor.  

Lolo, que era muito habilidoso, fez uma casa linda, e a família, animada, mudou-se para 

lá. Brisa queria que a casa fosse amarela e Lolo, que amava a esposa e lhe fazia todas as 

vontades, pintou a casa de amarelo. 

O tempo passou eles eram felizes... mas nem tanto.  

Brisa não gostava de vestir aquela pele de animal. Sentia frio. Então eles tiveram a ideia 

de fazer roupas mais adequadas. E, como ela também era habilidosa inventou o vestido. Ficou 

animada e em seguida, inventou o sutiã, a calcinha, a cueca, a camisa, a bermuda e o pijama. E 

Lolo inventou sapatos que combinassem. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Brisa achou que faltava uma coisa e falou para Lolo:  

-Amor, não podemos deixar nossas belas roupas pelo chão. Você não acha que 

poderíamos fazer assim uma espécie de móvel para guardar a roupa? Lolo achou uma excelente 

ideia, tudo ia ficar mais limpo, e inventou o guarda roupa. Como era muito habilidoso fez um 

grande armário de cerejeira, cheio de gavetas, portas e puxadores cromados. Finfo adorou, já 

que tinha um lugar para se esconder quando brincasse de esconde-esconde com o pai. 
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Lolo tinha feito uma bagunça danada para construir o armário e Brisa ficou irritada. 

Lolo, então para acalmar a mulher, inventou a vassoura e achou que era melhor já fazer uma 

oficina longe de casa para não atrapalhar a felicidade do lar. E fez. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

No lar havia problemas. Finfo acordava sempre com o pijama sujo depois de dormir no 

chão. Brisa discutiu a questão com Lolo. Eles acharam que podiam construir uma espécie de 

coisa assim, de madeira, com quatro pés, macia por cima. Ia ser muito mais confortável e a vida 

deles ia melhorar. 

Lolo pensou bastante, trabalhou muito e inventou a cama. Como todos sabem Lolo era 

caprichoso, e já inventou a cama com colchão, cobertor e travesseiro. Brisa ficou encantada, 

principalmente com o travesseiro, que era a coisa mais macia do mundo. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Eles almoçavam e jantavam em cima da coisa macia, a cama, estavam sujando muito os 

lençóis. Lolo, então, inventou a mesa. 

Todos eram felizes... mas nem tanto.  

Acharam muito desconfortável comer em pé. Lolo trabalhou bastante e inventou a 

cadeira. Muito confortável, muito confortável mesmo, bem melhor que comer em pé. 

Aproveitou para ficar sentado por mais de uma hora, pois ele estava cansado de tanto inventar 

e construir coisas, além de caçar e colher frutas é claro. 

Todos eram felizes... mas nem tanto.  

Lolo e Brisa estavam achando que cozinhar na fogueira dava muito trabalho e eles não 

queriam trabalhar tanto. Se inventassem algo mais prático, teriam mais tempo para ficar juntos, 

se divertir e descansar. Inventaram, então, o fogão a gás.  

Todos eram felizes... mas nem tanto.  

Lavar a roupa lá no rio também era coisa dura. Brisa e Lolo queriam facilitar essa tarefa. 

Pensaram muito e inventaram a água encanada e o tanque. E, já que tinham inventado a água 

encanada, inventaram logo o banheiro para não ter que ir no mato, a noite, no frio. Deu trabalho, 

Lolo já trabalhava oito horas por dia, inventando e construindo coisas e, apesar do cansaço, o 

resultado compensava. O banheiro ficou maravilhoso. 

Fizeram uma festa com o sabonete, o xampu, o condicionador, o creme hidratante, a 

espoja de banho, o talco, o papel higiênico, o perfume, o mercurocromo, o algodão, a gaze, o 

esparadrapo, o cotonete, etc... 
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Lolo adorou o creme, a lamina de barbear, a loção pós-barba, o barbeador elétrico, o 

desodorante, etc... 

Ficaram encantados com a escova de dentes, o creme dental, o protetor solar, o colírio, 

etc... 

Divertiram-se muito com o pente, a escova, o grampo, o secador de cabelo, etc... 

E enlouqueceram de alegria com o espelho. 

Todos eram felizes..., mas nem tanto.  

Lolo tinha tanto trabalho e passava horas por dia fora de casa, inventando coisas para 

dar conforto e facilitar a vida, que ficava estressado e com saudades do filho, que sempre estava 

dormindo quando ele chegava. Então Lolo inventou o telefone, para que eles pudessem se falar 

diversas vezes por dia. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. Pelo telefone não dava para abraçar, nem beijar. 

Então tiveram a ideia de Brisa ajuda-lo na oficina, assim, Lolo poderia chegar mais cedo do 

trabalho para abraçar e beijar o filho. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Brisa e Lolo, à noite, quando chegaram do trabalho, depois de abraçar e beijar o filho 

Finfo, ainda tinham que lavar a louça, a roupa, fazer o jantar, passar pano no chão e ficaram 

cansados, irritados, briguentos e enjoados de fazer todos os dias aquilo tudo. Naquele tempo 

ainda não tinham inventado a pizza delivery. 

Acharam que a solução era facilitar as tarefas. Pensaram tanto que quase fritaram o 

cérebro quando inventaram, de uma só vez: o liquidificador, a batedeira e centrífuga, a cafeteira, 

o espremedor, a garrafa térmica, etc... 

O microondas, a torradeira, a sanduicheira, etc... 

A máquina de lavar roupa, o sabão em pó, o detergente, o amaciante, o alvejante, o 

desinfetante, etc... 

A geladeira, o freezer, a despensa, etc... 

A máquina de lavar louça, a secadora, o balde, o esfregão, a lata de lixo, etc... 

O carpete, o aspirador de pó, o tira-manchas, etc... 

E, finalmente, inventaram o fim de semana, que ninguém é de ferro. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Sempre tinha algum aparelho que encrencava e isso era dor de cabeça danada. Eles 

tinham que levar para a oficina para consertar e, como já estavam acostumados com o conforto, 
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ficavam extremamente irritados e impacientes de fazer as coisas na mão. Coisinhas como lavar 

a louça, a roupa, bater os ovos... 

Além do mais, a família Barnabé, agora era chique, Lolo, Brisa e Finfo passaram a achar 

importante estarem sempre bonitos e elegantes. Não queriam mais andar de qualquer jeito, com 

roupa amarrotada. Não ficava bem. Lolo inventou, então, o ferro de passar. 

Todos ficaram felizes..., mas nem tanto. 

Dava um trabalho danado passar a roupa. E Brisa não tinha mais tempo, afinal ela 

trabalhava fora. E Lolo, dessa vez, não se sabe por que, não conseguiu inventar uma máquina 

de passar roupa. Deve ter dado um tilt nas ideias dele. 

Mas é compreensível, porque, afinal, ele também era humano e as vezes falhava. Lolo 

ficou muito deprimido e pensativo, mas a mulher foi compreensiva e arranjou uma solução: 

chamou sua prima para vir todos os dias passar a roupa. Era uma ótima ideia, porque ela poderia 

fazer também as outras coisas na oficina. 

A prima queria alguma recompensa por trabalhar na casa e então inventaram o dinheiro 

e deram para ela um salário. Como era pouquinho, chamaram de salário mínimo. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Finfo ficava sozinho o dia inteiro, sem mãe nem pai por perto. Sentia-se infeliz, não 

tinha com quem brincar, já que a prima de Brisa também só ficava cuidando da casa. Então 

Lolo e Brisa inventaram a televisão, o sofá e o controle remoto. 

Todos ficaram felizes... mas nem tanto. 

Eles chegavam a noite tão cansados do trabalho e o Finfo querendo brincar e eles 

querendo descansar que acabavam brigando. Depois, também, cansados de brigar, sentavam-se 

todos na frente da televisão e ficavam hipnotizados e mudos como sacos de batata. A família 

Barnabé sentia que aquilo não estava bom. Havia alguma coisa errada naquela história, mas era 

difícil entender o que ´que estava errado. A situação parecia um grande nó. Lolo e Brisa 

pensaram logo em inventar mais alguma coisa, mas pela primeira vez não sabiam o que fazer. 

E, na verdade, pela primeira vez também perceberam que não era o caso de inventar mais nada. 

Então, eles foram para o quintal, acenderam uma fogueira e sentaram-se em volta dela, 

muito tristes buscando uma saída. Olhando para o fogo, entenderam que eles mesmos tinham 

criado aquela situação. Era uma armadilha. Ficaram muito infelizes... mas nem tanto. Lolo 

contou uma história e Finfo contou outra. Brisa entoou uma canção e lembrou-se de fazer algo 

que havia muito tempo não fazia: agradecer pela beleza da vida. Finalmente entenderam que, 
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se eles mesmos tinham feito aquela armadilha, eles mesmos poderiam desfazê-la. Eles eram 

bem criativos e inteligentes. 

 

 

FLOR DE MAIO – Maria Cristina Furtado (Adaptação) 
 

A borboleta nascera sem um pedaço das asas. Não podia andar, não podia voar. Ficou 

ali, na beira do caminho, desesperada e chorando muito, até aparecer uma formiga: 

- Que aconteceu, linda borboleta? Por que você está chorando tanto? 

- Jogaram inseticida em meu casulo. Não morri, mas minha asa cresceu defeituosa, por 

isso não consigo voar e muito menos andar, pois perco o equilíbrio e caio. 

Antes que a formiga dissesse qualquer coisa, chegou junto delas uma cigarra tocando 

viola e cantando. A formiga narrou para a recém-chegada a trágica história da borboleta e a 

cigarra logo encontrou uma maneira de ajudar. 

- Vamos procurar uma varinha e fazer dela uma muleta, para que nossa nova 

amiguinha possa andar. Depois nós a levaremos ao Doutor Grilo, a fim de que ele conserte 

sua asa. 

Assim fizeram. Porém, o Doutor Grilo nada pôde fazer para a infeliz e recomendou-

lhes que fossem à procura de um mágico que morava no alto da montanha. 

- Talvez ele consiga sará-la, mas, para chegar até ele, vocês têm que superar o medo. 

- O medo! – se espantaram. – Mas como? 

- Ele tem um grande e esperto sapo que devora qualquer inseto que por lá aparece. O 

sapo sente cheiro de medo e, através de seu faro apuradíssimo, descobre o invasor e devora-o. 

- Vamos desistir – disse a borboleta. 

- De jeito nenhum, estamos tentando salvá-la e conseguiremos – disseram, por sua vez, 

a formiga e a cigarra. 

Não quero arriscar a vida de vocês. Já fizeram muito por mim. Com essa muleta 

poderei andar e conseguir alimento. 

- Nem pense nisso. A vida de uma borboleta é voar. Tentaremos até o fim-insistiu a 

cigarra. 

E lá foram as três, tentando dominar o medo que os apavorava. 

Já era tarde, quando chegaram ao alto da montanha. Logo viram o guardião dormindo 

a um canto do bosque. Pé ante pé, procuraram andar silenciosamente. 

- Quem está aí? Sinto cheiro de medo. Acho que vou matar, agora, minha fome. 
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A formiga, muito esperta e matreira, foi logo respondendo. 

- Não há ninguém aqui: É apenas o ronco de seu estômago que o acordou. 

O sapo voltou a dormir e elas atravessaram aquela parte do bosque. 

- Boa tarde, senhoritas. Que desejam? 

- O senhor deve ser o mágico. Estamos aqui à procura de um tratamento para mim. 

Veja, falta-me uma parte de uma das minhas asas. 

- Não sou mágico, apenas um grande estudioso, que se tornou apenas sábio e as 

pessoas confundem sabedoria com mágica. 

- O doutor examinou a asa partida da infeliz e disse-lhe que em maio nasceria uma flor 

de pétalas finas e delicadas e então ele tentaria operá-la, costurando-lhe, na asa, a pétala dessa 

flor. 

As três ficaram morando no alto da montanha até chegar o mês de maio. 

Numa manhã de sol claro e céu azul, o doutor Coruja acordou com o grande alvoroço 

que vinha do bosque. Curioso, foi verificar o motivo daquela algazarra. 

Os habitantes do bosque festejavam o nascimento da bela flor de maio. 

O sábio chamou imediatamente a borboleta, colocou-a na mesa de operação e iniciou o 

trabalho. 

Do lado de fora, a expectativa era geral. 

Depois de algum tempo, a borboleta saiu amparada pelas duas fiéis amigas. Em 

seguida subiu numa pedra e tentou voar. Não conseguiu mas não desanimou. Tentou várias 

vezes, até que, ajudada por uma suave brisa, pairou no ar e saiu voando. 

A formiga comentou: 

- Coitadinha, vejam como voa torta! 

Imediatamente, a borboleta cantou: 

“Se você vir uma borboleta voando torta, não ria, não tenha pena. Sou eu, a superar a 

mim mesma...” 

 

TIA MISÉRIA E A PEREIRA - Conto tradicional português 
 

Havia no princípio do mundo uma velhinha muito pobre e muito infeliz: era conhecida 

pelo nome de Tia Miséria. Só possuía uma casinha arruinada e uma pereira no quintal. Tudo 

sofria com paciência e resignação, mas só uma coisa não desculpava, nem perdoava: que os 

meninos da vizinhança subissem na pereira e lhe comessem as peras. Seria capaz de dá-las todas 

sem provar uma, mas indignava-se contra os que as roubavam. 
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Uma noite bateu-lhe à porta um pobrezinho, quase morto de fome e lhe pediu comida e 

pousada por uma noite. Fazia muito frio e Tia Miséria acomodou-o perto do fogão e deu a ele 

a migalha de pão que reservava para si. No dia seguinte despediu-se o pobre e disse-lhe que 

pedisse o que quisesse. 

- Só peço que as pessoas que subirem à minha pereira não possam descer sem o meu 

consentimento – respondeu a velhinha. 

- Assim será – respondeu o mendigo. 

No ano seguinte, quando estavam madurinhas as primeiras peras, Tia Miséria chegou 

ao quintal e encontrou três garotos em cima da pereira. 

- Ó Tia Miséria, perdoe-nos pelo amor de Deus! Tire-nos daqui, não podemos descer. 

- Ah, é? Pois vocês diziam que não eram os ladrões das minhas peras! Pois tomem isso 

e mais isso! Disse Tia Miséria dando uma sova nos meninos com uma vara. Desta vez vou 

permitir que desçam, mas se voltarem, já sabem: hão de ficar aí por muitos anos! 

E os garotos desceram e não mais voltaram à pereira. 

Até que em uma noite chuvosa, bateram-lhe à porta. 

- Já vou, já vou! Gritou Tia Miséria. 

Era uma mulher de horrendo aspecto, vestida de negro, com as asas negras nos ombros 

e nos pés. 

- O que... o que... quer? - Perguntou Tia Miséria a tremer. 

- Tenha uma boa e santa noite, Tia Miséria. 

- Você me conhece? Perguntou assombrada. 

- Vamos, Tia Miséria. Chegou a sua hora. 

Foi então que Tia Miséria percebeu a foice debaixo da capa da estranha criatura. Nesse 

momento, se deu conta de que tinha aberto a porta para ela... ela mesma... a MORTE! 

- Sou a Morte: venho buscar-te e estou com pressa. 

- Já? Pois nem ao menos pode me dar um ano de espera? 

- Não pode ser - respondeu a Morte. 

- Faça-me ao menos um último favor: suba à minha pereira e colha-me a última pera 

que me resta. Quero comê-la, visto que é a última. Enquanto isso, vou me preparando para a 

partida. 

- Tudo bem, mulher, mas anda rápido! 
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A Morte subiu à pereira, colheu a pera, mas não pôde descer. Pôs-se a chamar a velhinha. 

Esta respondeu: “Tem paciência, maldita, pois aí ficarás por todos os séculos. És má, tens feito 

muitas desgraças, roubando muitos pais aos seus filhos pequeninos...” 

E a Morte ficou em cima da pereira durante dias, semanas, meses. 

- Por onde anda a morte? Perguntavam os velhinhos e os doentes terminais nos hospitais. 

Depois de um ano, e depois de muita procura, Tia Miséria percebeu, na frente da sua 

porta, um comitê composto de padres que se queixavam de que não havia enterros, de médicos 

enfurecidos com o pouco profissionalismo da morte: uma coisa era alargar a vida, outra muito 

diferente era estender a dor. Ali estavam também escrivães e advogados que se lastimavam de 

não ter inventários, de donos de funerárias que reclamavam da queda das vendas de caixões; 

enfim, eram todos aqueles que vivem da morte do próximo. Todos pediam à velha que 

autorizasse a Morte a descer da pereira, mas Tia Miséria respondia: “Não quero, não quero e 

não quero”! 

Falou então a Morte do alto da pereira e fez com a velha um trato: se a deixasse descer, 

pouparia sua vida enquanto o mundo fosse mundo. A velhinha consentiu e a Morte desceu. Saiu 

correndo dali com a promessa de nunca mais bater à porta de Tia Miséria. Mas compensou o 

tempo perdido: nunca morreram tantos em tão pouco tempo. 

É por isso que enquanto o mundo for mundo a Miséria existirá sobre a Terra. 



 

105 
 

ANEXO 2 - Exemplos de histórias para o ensino de Ciências 
 

A ÁRVORE GENEROSA - Shel  Silverstein 
 

Era uma vez uma Árvore que amava um menino. 

E todos os dias, o menino vinha e juntava as suas folhas. E com elas fazia coroas de rei. E 

com a Árvore, brincava de rei da floresta. Subia no seu grosso tronco, balançava-se em seus 

galhos! Comia seus frutos. 

e quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. 

O menino amava a Árvore profundamente. 

E a Árvore era feliz! 

Mas o tempo passou e o menino cresceu! 

Um dia, o menino veio e a Árvore disse: 

"Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, repousar à minha sombra 

e ser feliz!" 

"Estou grande demais para brincar", respondeu o menino. "Quero comprar muitas coisas. 

Você tem algum dinheiro que possa me oferecer?" 

"Sinto muito", disse a Árvore, "eu não tenho dinheiro. Mas leve os frutos, Menino. Vá vendê-

los na cidade, então terá o dinheiro e você será feliz!" 

E assim o menino subiu pelo tronco, colheu os frutos e levou-os embora. 

E a Árvore ficou feliz! 

 

Mas o menino sumiu por muito tempo... E a Árvore ficou tristonha outra vez. 

Um dia, o menino veio e a Árvore estremeceu tamanha a sua alegria, e disse: "Venha, 

Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz." 

"Estou muito ocupado pra subir em Árvores", disse o menino. "Eu quero uma esposa, eu 

quero ter filhos e para isso é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa pra me 

oferecer?" 

"Eu não tenho casa", disse a Árvore. "Mas corte os meus galhos, faça a sua casa e seja feliz." 

O menino depressa cortou os galhos da Árvore e levou-os embora para fazer uma casa. 

E a Árvore ficou feliz! 

 

O menino ficou longe por um longo, longo tempo, e no dia que voltou, a Árvore ficou alegre, 

de uma alegria tamanha que mal podia falar. 
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"Venha, venha, meu Menino", sussurrou, "venha brincar!" 

"Estou velho para brincar", disse o menino, "e estou também muito triste." "Eu quero um 

barco ligeiro que me leve pra bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer?" 

"Corte meu tronco e faça seu barco", disse a Árvore. "Viaje pra longe e seja feliz!" 

O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. 

E a Árvore ficou feliz, mas não muito! 

 

Muito tempo depois, o menino voltou. 

"Desculpe, Menino", disse a Árvore. "não tenho mais nada pra te oferecer. Os frutos já se 

foram." 

"Meus dentes são fracos demais pra frutos", falou o menino. 

"Já se foram os galhos para você balançar", disse a Árvore. 

"Já não tenho idade pra me balançar", falou o menino. 

"Não tenho mais tronco pra você subir", disse a a Árvore. 

"Estou muito cansado e já não sei subir", falou o menino. 

"Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa pra lhe oferecer", suspirou a Árvore. "Mas nada 

me resta e eu sou apenas um toco sem graça. Desculpe ... " 

"Já não quero muita coisa", disse o menino, "só um lugar sossegado onde possa me sentar, 

pois estou muito cansado." 

"Pois bem", respondeu a Árvore, enchendo-se de alegria. "Eu sou apenas um toco, mas um 

toco é muito útil pra sentar e descansar. 

Venha, Menino, depressa, sente-se em mim e descanse." 

Foi o que o menino fez. 

E a Árvore ficou feliz. 

 

UMA LAGARTA MUITO COMILONA – Eric Carle 
 

De noite, ao luar, havia um pequeno ovo numa folha. 

E, quando numa bela manhã de domingo, o Sol apareceu, muito brilhante e quente, 

saiu do ovo — crack! —uma lagartinha esfomeada. 

E logo se pôs a caminho, em busca de comida. 

Na segunda, devorou uma maça, mas ainda não ficou satisfeita. 

Na terça, devorou duas peras, mas ainda não ficou satisfeita. 

Na quarta, devorou três ameixas, mas ainda não ficou satisfeita. 
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Na quinta, devorou quatro morangos, mas ainda não ficou satisfeita. 

Na sexta, devorou cinco laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. 

No sábado, devorou uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um 

pedaço de queijo, outro de salame, um chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma 

salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia. 

Nessa noite teve dores de barriga! 

No dia seguinte era domingo. A lagarta devorou uma folha verde. E logo se sentiu 

melhor. 

Deixara de ter fome. Estava realmente satisfeita. E também deixara de ser pequena. 

Tinha-se tornado grande e gorda. 

Construiu uma casa apertada a que se chama casulo e ficou lá dentro mais umas duas 

semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo, fez força até conseguir sair cá pra fora e... 

Era uma maravilhosa borboleta! 

 

 

A PRIMAVERA DA LAGARTA – Ruth Rocha 
 

Grande comício na floresta! Bem no meio da clareira, debaixo da bananeira! - Dona formiga 
convocou a reunião. 

 

(Formiga) - Isso não pode continuar! 

(Camaleão) - Não pode não! Apoiava o camaleão 

(Formiga) - É um desaforo. A formiga gritava 

(Camaleão) - É mesmo! O camaleão concordava. 

A joaninha que vinha chegando, naquele instante, perguntava... 

(Joaninha) - Qual é o desaforo, heim? 

(Formiga) - É um desaforo o que a lagarta faz! 

(Louva-a-deus) - Come tudo que é folha! - Reclamava o Louva-a-deus. 

(Formiga) - Não há comida que chegue! 

A lagartixa não concordava: 

(Lagartixa) - Por isso não, as senhoras formigas também comem! 

(Camaleão) - É isso mesmo! 
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Apoiou o camaleão...Que vivia mudando de opinião. 

(Formiga) - É muito diferente! Depois a lagarta é uma grande preguiçosa, vive lagarteando 
por aí. 

(Camaleão) - Vai ver que a lagartixa é parenta da lagarta! - Disse o camaleão que já tinha 
mudado de opinião. 

(Lagartixa) - Parente não! - Falou a lagartixa - É só uma coincidência nome! 

(Formiga) - Então não se meta! 

(Gafanhoto) - Abaixo a lagarta! - Disse o gafanhoto - Vamos acabar com ela! 

(Libélula) - Vamos sim! - Disse a libélula - Ela é muito feia! 

O senhor caracol ainda quis fazer um discurso: 

(Sr caracol)  Hum... é, minhas senhoras e meus senhores! Como é para o bem geral e para a 
felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o 
conselheiro Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado! 

Mas como o caracol era muito enrolado. Ninguém prestava atenção no coitado. 

Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. 

(Aranha) - Abaixo a feiúra! Gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita! 

(Louva-a-deus) - Morra a comilona! - Exclamava o Louva-a-deus, como se ele não fosse um 
comilão também. 

(Cigarra) - Vamos acabar com a preguiça! - Berrava a cigarra, esquecendo de sua fama de boa 
vida. 

E lá se foram eles, cantando e marchando... 

(Todos) - Um, dois, feijão com arroz... 

Três, quatro, feijão no prato... 

Mas... a primavera havia chegado por toda a parte havia flores na floresta. Até parecia festa... 
Os passarinhos cantavam. E as borboletas! Quantas borboletas! De todas as cores, de todos os 
tamanhos. Borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta... 

(Todos) - Um, dois, feijão com arroz... 

E perguntavam às borboletas que passavam: Vocês viram a lagarta que morava na amoreira? 
Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa? 

As borboletas riam, riam 

Iam passando e nem respondiam! 

Até que veio chegando uma linda borboleta: 

(Borboleta) - Estão procurando a lagarta da amoreira? 
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(Todos) - Estamos sim! Aquela horrorosa! Comilona! 

E a borboleta bateu as asas bateu as asas e falou: 

(Borboleta) - Pois sou eu! 

(Todos) -Não é possível, não pode ser verdade! Você é linda! 

E a borboleta sorrindo, explicou 

(Borboleta) - Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera! 

(Formiga) - Não é possível, só acredito vendo! 

(Borboleta) - Venha ver! Isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está 
acabando de virar borboleta. 

E todos correram pra ver! E ficaram quietinhos espiando. E a lagarta foi se transformando, foi 
se transformando até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. 

Os inimigos da lagarta ficaram admirados! 

- É um milagre! 

(Camaleão) - Bem que eu falei! - Disse o camaleão que já havia mudado de opinião 

E a borboleta falou: 

(Borboleta) - É preciso ter paciência com as lagartas se quisermos conhecer as borboletas... 
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ANEXO 3 – E-mail de aceite do artigo "Quem conta um conto…reconhecendo as 
potencialidades da contação de histórias para o ensino de Ciências" 


