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Introdução

Este trabalho refere-se à apresentação de um 
programa de ensino-pesquisa e extensão que visa
melhorar o ensino de ciências, mais especificamente o 
ensino de física, em escolas públicas locais. Neste caso, 
nos referimos ao 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 mais 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 estão 
sendo 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, nas 
perspectiva de 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. Para tanto, as ações 
do projeto esta pautado na realização de experimentos, 
para promover o desenvolvimento das competências 
investigativas dos alunos da educação básica e também 
para a promoção do protagonismo dos chamados 
Pibidianos nas escolas públicas. Dessa forma, o projeto 
PIBID-UFRPE, no âmbito da Licenciatura em Física 
esta fundamentado na posição assumida que a 
experimentação, a investigação é constituinte e 
integradora da natureza do fazer científico.

O desafio que enseja as ações desse projeto, de cunho 
sócio-educacional, esta em fazer surgir, entre todos os 
envolvidos, uma forma inovadora de pensar o ensino da 
física, na perspectiva de romper com a tradição de encarar 
a física escolar, como aquela afastada da realidade, que 
visa apenas confirmar, através da experimentação, de forma 
dogmática, as teorias físicas.  Dessa forma, a proposta do 
presente artigo é apresentar e discutir as inovações no 
ensino da física, resultantes da negociação com os todos os 
atores do PIBID-UFRPE Física, de modo a promover uma 
cultura científica na escola publica?

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, articulando os cursos de
licenciatura com a educação básica. Para o presente artigo, 
relatamos os resultados decorrentes da análise da 
documentação que norteia o PIBID, tanto âmbito nacional, 
como no âmbito da UFRPE. As proposições aqui discutidas
resultam principalmente do diálogo que se estabelece entre 
todos os sujeitos do PIBID. Entre os quais podemos citar 
os professores coordenadores do PIBID, na UFRPE, 
professores supervisores, da educação básica, 
especialmente da área de Física, professores orientadores, 
com atuação na UFRPE, Pibidianos da Licenciatura em 
Física da UFRPE, e alunos da educação básica, mais o 



contexto sócio-pedagógico das escolas públicas 
envolvidas no projeto.

Resultados

Em meio à realidade do colégio Joaquim Xavier de 
Brito, que se desenvolve o PIBID, sugere-se uma 
proposta inovadora, na qual o professor de física 
promove entre os alunos da educação básica uma ação 
mais ativa, mais participativa nas aulas. A perspectiva é 
promover, entre os alunos, a construção do 
conhecimento, ao desenvolver uma responsabilidade 
associada ao prazer pelo aprender. 

Na proposta aqui apresentada, o foco do processo de 
ensino-aprendizagem deixa de ser o professor, para se 
voltar na relação que se estabelece entre professor e 
aluno. Nessa direção, o aluno da educação básica é 
chamado para colaborar com o professor e lançar-se em 
desafios inovados, para os quais nem sempre teremos 
respostas anteriormente formadas. A proposta supera a 
tradicional imagem do professor “sabe-tudo”, que na 
contemporaneidade já não mais se sustenta.

A tradição escolar de fazer física é promover junto 
aos alunos a observação dos experimentos e seus 
resultados. Normalmente, essa estratégia tem as 
vantagens de promover a aquisição da destreza no uso 
do laboratório de ciências, na manipulação dos 
equipamentos experimentais. Entretanto, o 
desenvolvimento das competências associadas a 
investigação, como o pensamento crítico, a criatividade 
não são enfatizadas. Essa tradição acaba por se 
distanciar de uma educação protagonista e cultural. Na 
proposta aqui desenvolvida o objetivo é desenvolver 
“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 
se paute nos conhecimentos oriundos da comunidade 
escolar, relacionando assuntos científicos com o dia-a-
dia.  Na proposta busca o desenvolvimento de 
situações-problemas que permitam aos alunos se 
engajar no desenrolar do experimento, na investigação. 

Com inspiração no modelo sugerido por BORGES 
[3], que destaca a existência de diferentes níveis de
experimentação no fazer ciências na escola, sugere-se 
que a situação-problema seja contextualizada, de modo 
que o estudante investigue como os dados serão 
coletados, como serão implementados, durante a 
realização da atividade prática, fazendo medições e 
obtendo-se conclusões a partir delas. É nessa 
perspectiva que o presente trabalho está pautado.

Discussão

Apesar da carência da educação básica, principalmente 
quando se trata do ensino da física, dificultado pela falta de 
um laboratório de ciências equipado, associado ao 
desestimulo dos educadores, com suas condições de 
trabalho e com a “distância” dos alunos para com as 
atividades escolares, o PIBID-UFRPE, da área de Física, 
considera que é possível reagir de uma maneira relevante.

Na proposta aqui apresentada, a criança, o adolescente, o 
jovem ou adulto, ou o aluno trabalhador, todos possuem 
conhecimentos adquiridos, no seu contexto, que se forem 
levados em conta pelo professor de física, permitem uma 
aprendizagem protagonista (KRAWCZYK, 2009). Na 
proposta aqui apresenta, não é importante se atividade 
investigativa nasce do professor ou do aluno, mas é 
imprescindível que o desenvolvimento, que o 
planejamento, o engajamento, seja da parte do aluno, que 
seja o aluno o sujeito protagonista a enfrentar o desafio 
proposto, para que mediados pelo professor de física, 
possam encontrar as próprias respostas, consolidadas na 
cultura científica formal. A articulação do conhecimento 
dos alunos com conhecimento científico não vem para 
negar o saber do estudante, mas para valorizá-lo, para 
permitir que o aluno possa investigar os limites e as 
possibilidades de seu conhecimento, construindo novos 
conhecimentos que permitam um olhar mais crítico para as 
demandas sociais e científicas, que fazem parte da 
sociedade contemporânea.
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