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Resumo 
Em muitas escolas publicas pode-se observar que o professor que ministra a disciplina 
de Ciências Naturais é formado em outras áreas de conhecimento como Biologia, Física 
e Química. O presente trabalho apresenta um estudo sobre o perfil de quatorze (14) 
professores de seis (6) escolas públicas de Planaltina – Distrito Federal/Brasil e, analisa 
a formação inicial e continuada, as possibilidades e principais dificuldades que 
enfrentam com o processo contínuo de formação. Espera-se que o trabalho possa 
contribuir para a discussão da importância da formação continuada de professores em 
exercício (FCPE) bem como auxiliar na elaboração de políticas públicas para a carreira 
do magistério. 
 
Introdução 
Ao pensar na disciplina de Ciências Naturais (séries finais do Ensino Básico), 
principalmente nos conteúdos de física e química, observa-se que os professores da 
rede pública de ensino são formados em outras áreas do conhecimento e não têm 
domínio sobre determinados conteúdos. A FCPE possibilita atualização do 
conhecimento bem como a apreensão de novos conceitos, estratégias metodológicas, 
uso de recursos didáticos e tecnologias. Segundo Lima e Vasconcelos (p.348, 2008), 
“As mudanças educacionais exigem do professor de Ciências dinamismo e capacidade 
para abordar temas cada vez mais complexos e multidisciplinares”. Já os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997) mostram que:  

“..., o papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas 
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do 
Universo”. 

Neste contexto os professores têm um papel fundamental e de grande importância na 
mudança de paradigmas e na formação de cidadãos críticos. Para que isto ocorra é 
necessário que os professores estejam sempre se atualizando, pois o conhecimento 
não é algo estático está em constante construção. A formação do professor não se 
concretiza na formação inicial, vai muito além, é um processo contínuo e dinâmico 
que, deve ser buscado e aperfeiçoado, principalmente pelo papel que o professor tem 
frente à sociedade que é a construção do conhecimento do aluno e sua cidadania 
(Wolinski et.al, 2011). 
Além disso, a FCPE é uma necessidade intrínseca e faz parte de um processo 
permanente de desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a todos, com 
aprofundamento das temáticas educacionais e reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de auto avaliação que oriente a construção 
contínua de competências profissionais (Brasil, p. 70, 2002). A FCPE pode ocorrer em 
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cursos presenciais e a distância, realizada na escola ou universidade, em museus, 
centro culturais ou Organizações não Governamentais (Brasil, p. 13-16, 2005). 
Este trabalho pretende mostrar a importância da formação continuada, analisar a 
formação dos professores e as principais dificuldades que enfrentam com o processo 
contínuo de formação, indicando também a forma que os professores mais buscam 
para se aperfeiçoar. O trabalho poderá contribuir para o debate da importância da 
formação continuada para os professores em exercício bem como auxiliar na 
elaboração de políticas públicas para a carreira do magistério. 
 
Metodologia 
O trabalho contou com pesquisa qualitativa utilizando questionário com perguntas 
subjetivas e objetivas e, foi aplicado para 14 (quatorze) professores, de 06 (seis) 
escolas públicas, localizadas na cidade de Planaltina – Distrito Federal (DF); destes 07 
são professores de Ciências naturais do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 07 são 
professores de química, física e biologia do 1º ao 3º ano do ensino médio (mas que 
também já ministraram a disciplina de Ciências Naturais no ensino fundamental). O 
instrumento de pesquisa abordou: o perfil dos professores e sua formação inicial, a 
importância da formação continuada e a forma de ingresso bem como as dificuldades 
que os professores encontram para realizar cursos de formação continuada. Após foi 
feita a análise dos dados obtidos com o instrumento de pesquisa e a comparação com 
os dados existentes na literatura.  
 
Resultados 
Após a aplicação do instrumento de pesquisa os dados foram analisados e comparados 
à bibliografia sobre o tema. Quando os professores foram questionados sobre sua 
formação inicial, 28% são formados em biologia, 22% em Ciências Naturais, 22% em 
física, 14% em física e 14% em matemática. Pelos dados obtidos pode-se observar que 
100% dos professores das escolas públicas possuem nível superior. De acordo com o 
Instituto Paulo Montenegro (2007) cerca de 99,5% dos professores que atuam no 
ensino público brasileiro (ensino fundamental e médio) possuem nível superior 
completo. Por outro lado, destes, pode-se observar que apenas 22% dos professores 
pesquisados são formados em ciências naturais, lembrando que em Brasília – DF, o 
curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília foi implantado 
em 2006 e a primeira turma de formandos (15 estudantes) aconteceu em 2010. Por 
outro lado é possível observar que 75% dos professores que ministram aulas de 
ciências são formados em outras áreas: matemática, física, química e biologia. Quando 
foi perguntado aos professores quanto à formação continuada, obteve-se que 78% dos 
professores deram prosseguimentos aos estudos, destes, 64% fizeram especializações 
em diversas áreas voltadas para a educação (ensino de ciências, pedagogia, 
matemática e educação ambiental) ou para áreas como segurança pública. A 
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), via Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional da Educação (EAPE), oferta anualmente diversos cursos em diferentes 
áreas do conhecimento, mas a EAPE está localizada a 60 quilômetros da região 
pesquisada (Planaltina-DF) e o transporte público utilizado pelos professores é 
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ineficiente. Em relação à participação dos professores em cursos de formação 
continuada atualmente, o resultado é lastimável, somente 9% dos professores estão 
participando de algum curso de formação. Bernado (p.12, 2004) mostra em seu 
trabalho que 89% dos pesquisados participaram de alguma atividade de formação, 
essa diferença entre os dados obtidos nas pesquisas pode estar relacionada às 
dificuldades encontradas pelos professores, visto que, a presente pesquisa foi 
realizada no final deste ano, após uma greve de 67 dias e devido a isso muitos 
professores estavam ocupados na recuperação do bimestre e aplicação de avaliações 
para os estudantes. Também foi obtido que 86% dos professores pesquisados afirmam 
que precisam aprimorar e atualizar o seu conhecimento (novas tecnologias, em  
humanas, em ciências naturais, em métodos de avaliação, em educação 
especial/inclusiva,  em química e física...) e somente 14% respondeu que não 
necessitam de atualização; isto pode estar relacionado ao fato de alguns professores 
estarem no fim da carreira e com isso não se importam em melhorar a sua formação. É 
possível inferir que os professores (89%) percebem temas de grande importância, 
discutidos na atualidade ou nos meios de comunicação, e a dificuldade que eles 
possuem em tratar dos mesmos, percebem então a necessidade de se atualizarem e 
aprimorarem seus conhecimentos. Com relação à facilidade de encontrar cursos ou 
programas de formação continuada  64% dos professores afirmam que é possível 
encontrar cursos no mercado e  29% afirmam que não é possível encontrar esses 
cursos.  A fala do professor A mostra que “De fácil acesso não existem, pelo horário 
que são ofertados, custo ou pela distância até o local”.  Quando foi perguntado 
como a formação continuada ajudou no processo de ensino, 92% afirmaram que 
ajudou e 8% afirmaram que não houve mudança. A melhora no processo de ensino é 
vista nas falas dos professores: professor B “Mantendo o professor a par das inovações 
tecnológicas e cientificas”; professor D “Aprendemos novos métodos e trocamos 
experiências”; professor E “Novos métodos e procedimentos que auxiliam o professor 
em sala de aula” e professor F “É a melhor maneira de se aprimorar e atualizar em 
conteúdos, práticas pedagógicas, troca de experiências, etc”.  Mileo e Kogut (p.49 a 51, 
2009) mostram que os professores acreditam na melhoria da prática pedagógica por 
meio da formação continuada em serviço. Já com o tema relacionado às dificuldades 
encontradas para que os professores aprimorem o seu conhecimento ou façam cursos, 
foi obtido que, 43% dos professores afirmaram que há dificuldades como custos e a 
escassez dos cursos, a falta de incentivo e a falta de tempo: professor A “a dificuldade 
vem devido ao excesso de trabalho, estresse, carga horária, etc.” professor B 
“Geralmente o professor tem que arcar com os custos” professor C “Falta de cursos, 
tempo, e incentivo”. É observado que 56% dos professores afirmaram que não existem 
dificuldades para que o professor venha aprimorar a sua formação: professor H 
“Existem pós-graduação, cursos na EAPE e regionais. Às vezes, falta o conhecimento 
sobre a existência dos cursos”; professor B “Basta dispor de boa vontade e de tempo”.  
Aqui, então uma contradição, pois parte dos professores afirmam que há uma boa 
quantidade de cursos e a outra parte afirma que existe uma escassez de cursos de 
formação continuada. Um dos possíveis motivos que pode ter dado origem a está 
contradição pode estar relacionado com a divulgação dos cursos, pois provavelmente 
apenas parte dos professores tem acesso a essas informações. Geralmente, a 
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divulgação de cursos vem no formato impresso e são fixados em quadros de aviso na 
escola, mas nem todos os professores leem ou ainda a correspondência eletrônica 
entre secretaria de educação X escola X professor não acontece. Silva (p.8, 2011) cita 
que os problemas mais citados para a participação em cursos de formação continuada 
foram: a dificuldade de tempo; falta de recursos financeiros; a descontinuidade das 
ações de formação como momentos estanques; dificuldade de acesso e transporte 
para a localidade das ações e dias em que são desenvolvidas. Com relação aos custos 
dos cursos que são ofertados 39% dos professores afirmam que os cursos são pagos, 
23% afirmam que os cursos são gratuitos, 23% afirma que existem cursos pagos e 
gratuitos e 15% afirmam que são de outra forma. No mercado existem diversas 
possibilidades para a formação continuada na modalidade EAD, encontrados em 
diversos sites, com baixo custo e certificados. Há também o portal do professor 
(parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia), com 
diversos cursos, sugestões de aula, materiais de estudo, fórum e o jornal do professor. 
Existe também em menor escala programas do governo federal que oferecem bolsas 
para capacitação. Aos professores, somente é preciso, que organizem o seu tempo, 
pois existe um número imenso de possibilidades para que atualizem a sua formação. 
 
Conclusão 
A formação continuada dos professores em serviço é condição intrínseca para a 
melhoria da qualidade do ensino. É observado que os professores sabem da 
importância da formação continuada na sua vida profissional, mas não fazem devido à 
falta de tempo, custos e incentivo. Uma possível solução seria que os professores 
pudessem conciliar os cursos de formação a sua coordenação pedagógica, além disso, 
uma ampla divulgação dos cursos pela SEEDF. O trabalho pretendeu ampliar a 
discussão da importância da FPCE e subsidiar possíveis políticas públicas para a 
capacitação dos professores. 
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