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Introdução

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa 
documental tendo como base os subprojetos das
Licenciaturas Plenas em Química e Física, participantes 
no Programa Institucional de Iniciação à Docência da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 2009 
(PIBID/UFRPE) [1]. O Programa é uma iniciativa do 
Ministério da Educação (MEC), por intermédio da 
Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). O PIBID visa,
entre outros objetivos: “incentivar a formação de 
professores para a educação básica”, “elevar a 
qualidade da formação inicial de professores nos cursos 
de licenciatura” e “fomentar experiências 
metodológicas e práticas docentes de caráter inovador”
[1], financiando, principalmente, bolsas de iniciação à 
docência a licenciandos. Com esse programa, 
estudantes de cursos licenciatura tem acesso às escolas 
públicas estaduais de bairros próximos. Nesse primeiro 
ano de edição do PIBID/UFRPE as escolas escolhidas 
foram: Lions de Parnamirim, em Dois Irmãos (Fig. 1) e 
Joaquim Xavier de Brito, na Iputinga. Com a análise 
dos subprojetos de Química e de Física espera-se 
encontrar aproximações que subsidiem articulações 
entre as duas áreas. Essa interação proporcionará uma 
ação integrada preparando os futuros professores para 
atender às necessidades dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais Ensino Médio/Ciências da Natureza, 
Matemática e suas tecnologias (PCN/CNM) permitindo
ao educando “apropriar-se dos conhecimentos da 
Física, da Química (...), e aplicar esses conhecimentos 
para explicar o funcionamento do mundo natural, 
planejar, executar e avaliar ações de intervenção na 
realidade natural” [2]. Ao fim são apresentadas três 
práticas interdisciplinares para aproximar a química e a 
física no ensino médio. Com essa atuação, tem-se a
perspectiva de subsidiar reformas nos cursos de 
licenciaturas da UFRPE, para uma formação de 
professores pautada na realidade da educação básica 
pública e com perfil mais integrado.

Já há algum tempo, vem se discutindo a crise no 
ensino das ciências [3] na educação básica. Com as 
constantes descobertas científicas vinculadas na mídia, 
poderia se esperar uma maior procura por carreiras 
pautadas nas ciências e tecnologias. Todavia, não é o 

que se vem observando no mundo [4,5,6]: os 40% de
alunos dos países participantes da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
que alcançaram as melhores notas na área das ciências 
no Programa Internacional de Avaliação de Alunos em 
2006 [4,5], não demonstram interesse em seguir 
carreiras profissionais de cunho científico. Situação 
semelhante ocorre no Brasil, quando os “jovens acham 
a disciplina ciências interessante, mas por outro lado, 
têm um baixo interesse em exercer ciência 
profissionalmente” [7]. Soma-se a esse distanciamento 
o quadro preocupante da falta de mais de 240 mil 
professores em disciplinas ligadas às áreas de ciências 
exatas e naturais, nas classes de ensino fundamental e 
médio, particularmente nas disciplinas de Física, 
Química, Matemática e Biologia. Apenas 9% dos
professores de física e 13% dos professores de química 
que atuam nas escolas públicas brasileiras, tem 
formação inicial nas áreas em que lecionam [8].

Contribui para esse desinteresse fatores como 
“baixos salários, condições inadequadas de ensino, 
violência nas escolas e ausência de uma perspectiva 
motivadora de formação continuada associada a um 
plano de carreira atraente” [9], o que já foi chamado de 
“apagão do ensino médio”. Isso desincentiva o ingresso 
nos cursos de licenciatura nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) e são os cursos de formação de 
professores em física, química, biologia e matemática 
os mais desprestigiados. Para agravar a situação, há 
uma majoritária evasão desses cursos, que se dá por 
vários motivos [8]: desde as sucessivas repetências nos 
primeiros anos, até a falta de recursos para manter os 
custos na universidade, mesmo nas instituições 
públicas. Existem diversas medidas propostas para o 
enfretamento das questões aqui levantadas, dentre as 
quais se destacam: a necessidade de reestruturar os
currículos das Licenciaturas Plenas em Física, Química, 
Matemática e Biologia diferenciados dos cursos de 
bacharelado, e mais voltados à formação de professores 
para a educação básica [10].

Material e métodos

 Foram analisados os subprojetos de Química e 
Física, apresentados para o PIBID/UFRPE 2009



observando-se os pontos em comum propostos em cada 
texto, com vistas em propor estratégias integrativas
entre química e física.

Resultados

Os subprojetos analisados apresentaram vários eixos 
de convergência. Entre esses, quatro deles destacaram-
se devido ao seu potencial em fornecer uma nova visão 
sobre a formação de docentes nas áreas em questão.  O 
primeiro foi a defesa da necessidade de uma ação 
articulada entre as licenciaturas de Química, Física, 
Biologia e Matemática de acordo com PCN/CNM. A 
segunda foi a preocupação em viabilizar o uso do 
conhecimento escolar como instrumento para o 
letramento científico que “envolve o uso de conceitos 
científicos necessários para compreender e ajudar a 
tomar decisões sobre o mundo natural.” No subprojeto 
de química lê-se: “(...) acreditamos estar promovendo 
um ensino que visa formar cidadãos atuantes no 
contexto sociopolítico a partir da concepção de 
Letramento Científico”. E no de física: “(...) 
expectativa de promover o letramento científico e 
tecnológico, através do envolvimento entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA), de tal forma 
a desenvolver ações e objetivos em uma perspectiva 
interdisciplinar, visando a formação do cidadão crítico 
e intelectualmente autônomo”. Observa-se que os 
subprojetos apresentam objetivos semelhantes de 
promover o letramento científico em uma proposta 
interdisciplinar.

As aulas práticas foram apontadas como instrumento 
na construção do aprendizado de Química e de Física, 
ciências fundamentalmente experimentais. Essa visão 
foi abordada nos subprojetos conforme as citações: no 
subprojeto de química lê-se: “promover atividades
didáticas de Química (...) buscando a melhoria na 
formação inicial de professores e a dinamização do 
processo de ensino-aprendizagem.” No subprojeto de 
física: “fomentar experiências metodológicas e práticas 
docentes de caráter inovador, que utilizem diferentes 
recursos (...)”.

Ambos os textos destacaram a importância da 
inclusão da comunidade nas ações acadêmicas. No 
subprojeto de química: “(...) proporcionar aos futuros 
professores ações e experiências didáticas articuladas 
com a realidade local da escola, focando situações do 
contexto cotidiano e sociocultural”. No subprojeto de 
física: “(...) trabalho à busca de diálogo entre 
conhecimento científico escolar e a realidade dos 
alunos, focando situações do contexto cotidiano e 
sociocultural”. As práticas pedagógicas aqui sugeridas 
para ação interdisciplinar que coadunam com as 
semelhanças encontradas nos subprojetos de química e 
física apresentados no o PIBID/UFRPE 2009 são: 1) 
coagulação de amostras de leite líquido e de água 
coletada no Canal Sítio dos Pintos (Fig. 2); 2) Estudo 
da composição e fabricação das moedas de centavos de 
Real e 3) Discussão sobre das propriedades físico-

químicas da água mineral a partir dos rótulos das 
embalagens.

Discussão

As propostas aqui apresentadas atendem ao que 
preconizam os PCN/CNM [2], por buscar uma 
aplicação entre os conhecimentos específicos 
abordados em sala para o entendimento do mundo 
natural. Dessa forma ocorre a apropriação, domínio e 
aplicação de conhecimentos pelo educando. Tomando 
como exemplo a primeira prática, percebe-se que a 
atuação integrada entre a física e a química permite a
compreensão significativa e contextualizada dos
conceitos químicos e físicos, que é uma das bases para 
o letramento científico [5]. Enquanto a química analisa
um problema em níveis reacional e molecular, a física 
ajuda na compreensão de como os fatores externos
interferem no fenômeno. Essa proposta de
experimentação constitui o fazer científico pautado na 
realidade da comunidade.
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Figura 1. Escola Estadual Lions de Parnamirim, próximo à Universidade 

Federal Rural de Pernambuco no bairro de Dois Irmãos.

Figura 2. Canal Sítio dos Pintos, próximo à Escola Lions de Parnamirim.


