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Introdução 

Um dos problemas para a formação de professores 
de ciências do Ensino Fundamental é a dificuldade 
de dominar os conhecimentos científicos necessários 
para sua atuação. É comum ouvir-se reclamações 
dos professores a respeito de quão difíceis são os 
assuntos a ensinar. Supomos que tais dificuldades 
estão relacionadas à estrutura curricular dos cursos 
de formação professores de ciências1.  
Neste trabalho buscamos, de modo exploratório, 
identificar possíveis relações entre o currículo e as 
dificuldades dos professores, que dêem suporte à 
hipótese aventada. 

Metodologia 
Focamos nossa atenção no currículo da Licenciatura 
em Ciências Naturais da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), com atenção especial para as 
disciplinas da área de química. 
O estudo baseou-se na análise dos seguintes 
documentos : i) a matriz curricular do curso de 
Licenciatura em Ciências Naturais; ii) os programas 
dos componentes curriculares Complementos da 
Química I e Química Orgânica ; iii) os livros 
didáticos de ciências para o Ensino Fundamental. 

Resultados e Discussão 
Por meio da análise da matriz curricular constatou-se 
que os componentes curriculares de química não 
possuem requisitos e são requisitos diretos somente 
para Bioquímica e Estágio, não possuindo relação 
com Didática. Em contrapartida, a Didática tem 
como requisito, componentes curriculares de Física, 
de Geociências, de Biologia, além de disciplinas 
Pedagógicas, ou seja, apenas a área de química não é 
requisito para este componente curricular. Tal fato 
revela o isolamento da química no currículo de 
licenciatura em questão. Em conseqüência dessa 
desarticulação, o jovem licenciado enfrenta 
dificuldades em relacionar a química a outros 
conhecimentos de sua formação o que repercute 
negativamente na sua docência . 
A análise dos componentes curriculares de química 
mostrou que ambos apresentam uma grande 
quantidade de conteúdos em apenas um semestre 
letivo. Por exemplo, na disciplina de Complementos 
da Química I são ensinados cerca de 60 conceitos 
em 68 horas/aula . Essa exigüidade de tempo para o 
ensino de grande monta de conteúdos inviabiliza  

uma discussão mais aprofundada, o que prejudica a 
aprendizagem da química pelos licenciandos. Estes, 
conseqüentemente, formam apenas conceitos 
incipientes da química, o que posteriormente 
implicará em dificuldades na sua prática pedagógica. 
Comparando os conteúdos dos componentes 
curriculares de química com os conteúdos de 
química para o Ensino Fundamental, através dos 
dois livros didáticos de ciências mais adotados na 
cidade de Salvador2, constatamos uma grande 
disparidade. A disciplina de Química Orgânica é 
fortemente centrada em aspectos estruturais, 
nomenclatura, propriedades químicas e físicas de 
classes de compostos orgânicos, aspectos que são 
pouco recomendados para o Ensino Fundamental3 e 
quase ausentes dos livros examinados. Em outros 
termos, dedica-se um tempo significativo ao estudo 
de uma série de conceitos que não serão ensinados 
no Ensino Fundamental. Depreende-se disso, que é 
necessário discutir os programas das disciplinas de 
química e sua possível modificação.   

Conclusões 
Os resultados apontam para a necessidade de 
aprofundamento das investigações. Nesse sentido, 
buscaremos identificar quais as compreensões dos 
atores — coordenação do curso, professores de 
química e licenciandos — acerca do currículo de 
Licenciatura em Ciências Naturais, assim como as 
suas contribuições para a prática docente dos futuros 
professores. 
Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa de um 
dos autores (Dourado), onde a mesma tem o objetivo 
de investigar a relação que existe entre a 
aprendizagem de química na formação inicial do 
Licenciando em Ciências Naturais e sua atuação 
docente no Ensino Fundamental. 
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