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Introdução

Este trabalho refere-se à apresentação de um 
programa de extensão que visa melhorar o ensino de 
ciências, mais especificamente o ensino de física, em 
escolas públicas locais. O Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), instituído 
nacionalmente nas universidades federais pelo 
Ministério da Educação, visa promover a melhoria da 
qualidade da educação básica, incentivando a formação
continuada de professores nos ensinos médio e 
fundamental (HADDAD, 2007). Outro objetivo 
específico do Programa é promover uma articulação 
integrada do ensino superior das universidades federais
com a educação básica do sistema público de Ensino, 
fomentando uma sólida formação docente inicial dos 
estudantes dos cursos de licenciatura das universidades 
envolvidas. Na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) os trabalhos do PIBID na área 
de Física serão realizados em duas escolas localizadas 
próximas da UFRPE, com o objetivo de valorizar o 
trabalho em comunidades que já possuem vínculo com 
atividades acadêmicas realizadas pela universidade.
Pretendendo realizar atividades que colaborem com o 
trabalho já desenvolvido pela comunidade escolar, no 
sentido de obtenção de resultados relevantes para a 
melhoria da aprendizagem dos alunos das escolas 
favorecidas pelo projeto. O PIBID UFRPE de Física 
tem como principal fundamento o conceito de 
cidadania, que preconiza a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico. Trazendo experimentos e a 
protagonização do aluno nas aulas, ou seja, trazendo 
métodos constituintes e integradores da natureza do 
fazer científico. Junto a este projeto sócio-educacional, 
surge uma nova maneira de pensar sobre os métodos 
aplicados em sala de aula. E com isso, como inovar no 
ensino da física, de modo a promover uma cultura 
científica na escola publica? Esta é uma questão de 
extrema importância, que atinge os praticantes de uma 
nova estratégia de ensino público.

Material e Método

O PIBID – UFRPE – Física propõe consolidar e 
ampliar experiências metodológicas e práticas docentes 
de caráter inovador que se orientem para superação de 
problemas identificados no processo ensino-
aprendizagem, no espaço das Escolas Públicas 

participantes, em nível médio do ensino, tendo o tema 
Ciência e Contexto como estruturador, de maneira 
articulada e integrada com as outras licenciaturas 
participantes do projeto. Em ressonância com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
(CARDOSO et. al., 1996), o subprojeto PIBID para o curso 
de Física da UFRPE parte do pressuposto que o ensino 
médio contemporâneo deve ser considerado como uma 
etapa conclusiva da educação básica, preparando o aluno 
para prosseguir seus estudos e sua inserção no mercado de
trabalho. Objetivando ainda contribuir para a formação 
acadêmica dos alunos bolsistas e para o desenvolvimento 
profissional do professor em sala de aula, o que permite 
inovar o ensino da física na direção do protagonismo 
científico, unindo os cursos de licenciatura com a educação 
básica.

Resultados

Em meio à realidade do colégio Joaquim Xavier de 
Brito, que desenvolve o PIBID, sugere-se uma proposta 
inovadora. Onde tornamos o professor e os alunos agentes
ativos das aulas. Facilitando o conhecimento e 
desenvolvendo uma responsabilidade unida ao prazer para 
com o conhecimento, entre os alunos. Deixando o alunado 
livre para lançar desafios inovados, os quais nem sempre 
teremos respostas anteriormente formadas. Tirando do 
professor a imagem de “sabe-tudo”.

Apenas apresentar aulas experimentais, não corresponde 
ao que estaria dentro de uma educação protagonista e 
cultural, como desejado. Nossa idéia é atingir um patamar, 
adotando “metodologias de ensino e de avaliação que 
estimulem a iniciativa dos estudantes.” (CARDOSO et. al., 
1996).

Segundo (BORGES, 2002) o laboratório tradicional é o 
espaço onde o aluno realiza apenas atividades práticas, 
envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos 
previamente determinados pelo professor. Esta visão de 
laboratório pode fazer com que os estudantes não percebam 
outra finalidade para as atividades práticas que não apenas 
de verificar e comprovar fatos e leis científicas. Propõe-se, 
então, uma experimentação dinâmica, que atinja os 
conhecimentos da sociedade escolar como um todo, 
relacionando assuntos científicos com o dia-a-dia.  É 
intencional gerar apenas a situação-problema e permitir que 
os alunos dêem conta do desenrolar do experimento. Esse 
modelo já fora sugerido outrora, por (BORGES, 2002) que 
destaca a existência de diferentes níveis de experimentação 
nas escolas, em que em um dos níveis, é sugerida uma 



situação-problema contextualizada, na qual o estudante 
decide como e que dados serão coletados durante a 
realização da atividade prática, fazendo medições e 
obtendo-se conclusões a partir delas. Esta abordagem 
foi utilizada no presente trabalho.

Discussão

Com essa carência declarada da educação básica, 
com ênfase no ensino da física, tanto no sentido 
científico quanto na falta de educadores regentes 
satisfeitos, é chegado o momento de reagir de uma 
maneira relevante. Sabe-se que a criança e o 
adolescente possuem conhecimentos adquiridos, que 
permitem que eles mesmos sejam protagonistas de sua 
aprendizagem (KRAWCZYK, 2009). Então é hora de 
deixá-los fabricar idéias e os professores como
mediadores fazendo-os atingir respostas com uma base 
científica formal. Uma boa sugestão é unir uma nova 
prática experimental sugerida com um incentivo para 
professores, construindo uma ligação constante entre a 
universidade e as escolas de educação básica
envolvidas no projeto. Se forem unidas as propostas do 
PIBID relatadas, com as idéias de uma educação 
protagonista, ocorrerá uma maior interação 
professor/aluno. Despertando uma escola de qualidade, 
em comunhão com alunos mais interessados e com 
opiniões verdadeiramente funcionais e notórias. 
Trazendo para os professores um bom campo de 
trabalho e para a sociedade, adolescentes mais críticos
e conscientes.
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