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Introdução 

O ensino de Ciências no nível fundamental (6º ao 9º 

ano), de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, envolve os campos das Geociências, 

Biologia, Física e Química e deve possibilitar uma 

visão mais ampla sobre a Ciência para o aluno. A 

abordagem de conceitos químicos é justificada por 

sua relevância para o entendimento dos fenômenos 

do dia-a-dia, além de permitir a compreensão de 

fenômenos da Física e da Biologia, e ainda 

possibilitar um trabalho interdisciplinar com as 

mesmas
1
. Entretanto, a maioria dos professores que 

atua neste nível é oriunda de cursos de Biologia
2
, o 

que pode resultar em dificuldades com conceitos 

das outras áreas, como por exemplo, a Química
3
.  

Assim, caracteriza-se um grave problema para a 

qualidade do ensino de Ciências: a formação de 

professores que atuam neste nível. Um caminho 

possível é a participação em cursos de formação 

continuada, pois estes permitem, entre outras 

possibilidades, suprir carências da formação inicial e 

troca de experiências
4
. O objetivo deste trabalho foi 

levantar quais as dificuldades conceituais e 

possíveis contribuições de um curso de formação 

continuada para professores de Ciências do 6º ao 9º 

ano em exercício. 

Resultados e Discussão 

Foi aplicado um pré-teste para levantar os 

conteúdos que os professores têm maior dificuldade 

de abordar em sala de aula, aparecendo com maior 

freqüência Física e Química, seguidos de Botânica, 

Genética e Astronomia. A maioria dos professores 

também elencou como motivo para participação no 

curso a atualização teórica (conteúdos específicos) 

e pedagógica. Ao final do curso 3 professores foram 

entrevistados sobre o momento mais importante do 

curso. Dois dos três professores apontaram os 

encontros onde discutiu-se conhecimentos da 

Química, citando experimentos sobre estrutura 

atômica e destilação.  Apresentamos na tabela 1 

uma comparação entre as dificuldades e os 

momentos mais importantes do curso para os 

professores entrevistados. 

 
Tabela 1. Comparação entre dificuldades e 
momentos mais importantes do curso. 

 
Conteúdo com 

mais dificuldade 
Momento mais 

importante do curso 

P1 Química e Física Química 

P2 Botânica Plantas e Energia 

P12 Botânica 
Química e 
Astronomia 

 

Além de aparecer como uma das mais importantes, 
a Química, na visão dos professores, é a disciplina 
que mais possibilita conexões com as demais no 
âmbito do ensino fundamental, conforme a seguinte 
resposta de uma professora: “Impossível preparar 
uma aula de biologia celular sem uso da química, 
por exemplo”. Foram elencados ainda pelos 
professores temas como Respiração e Metabolismo, 
que necessitam de conceitos químicos para serem 
entendidos. Encontramos similaridades destes 
resultados com a literatura

1
, que sugere conexões 

entre a Química a Física e a Biologia ao se abordar 
fisiologia animal e funções vitais. Por fim, alguns 
professores disseram se sentir mais seguros para 
trabalhar temas relacionados à Química após o 
curso. 

Conclusões 

De acordo com o exposto neste trabalho, confirma-
se a necessidade de investimento em cursos de 
formação continuada para professores de Ciências 
no ensino fundamental, que levem em consideração 
além da discussão dos conteúdos específicos numa 
perspectiva metodológica contemporânea, as 
relações entre as mesmas, buscando, portanto, 
possibilidades de um trabalho mais interdisciplinar.  
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