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O  homem  que  não  tem  os  olhos  abertos 

para  o  mistério  passará  pela  vida  sem ver 

nada. (Albert Einstein)
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MACEDO,  S.  A.  R.  Limites  e  possibi l idades  da  inserção  de  discussões 
epistemológicas  no  laboratório  didático  na  perspectiva  de  l icenciandos 
de  física  da  Universidade  Federal  de  Goiás.  145  f.  Dissertação. 
(Mestrado em Educação em Ciências e Matemática). UFG, 2013.

Resumo:

Este  trabalho  tem o  propósito  de  identif icar  possibi l idades  e  limites  de 
se inserir discussões epistemológicas nas aulas do Laboratório Didático 
de  um  curso  de  Licenciatura,  a  partir  das  concepções  apresentadas 
pelos  licenciandos  do  curso  de  Licenciatura  em  Física  oferecido  pela 
Universidade Federal de Goiás (IF-UFG) – campus Goiânia.  Defende-se 
a  ideia  de  que  os  futuros  professores  de  Física  possuem  duas 
necessidades  formativas  imprescindíveis  à  consolidação  de  uma 
personalidade  epistemológica:  a  experimentação  e  a  discussão  acerca 
da  História  e  Filosofia  da Ciência  (HFC).  Nessa l inha de pensamento a 
Epistemologia  Histórica  de  Gaston  Bachelard  pode  oferecer  elementos 
importantes  para  a  abordagem  destas  necessidades.  A  pesquisa 
apresenta  três  momentos  distintos  na  construção  dos  dados:  antes  da 
realização  das  aulas  modificadas  (uti l izando  um  questionário 
estruturado);  durante  a  realização  das  aulas  (registrando-as  em  notas 
de  campo  e  coletando  os  relatórios  experimentais  dos  licenciandos);  e 
após  a  realização  das  mesmas  (por  meio  de  entrevista 
semiestruturada).  As  modificações  feitas  nas  estruturas  de  04  (quatro) 
aulas dentro da disciplina “Laboratório de Física I”  buscavam aproximar 
a  proposta  metodológica  do  Laboratório  Didático  em  estudo  àquela 
apresentada  pelo  Laboratório  do  tipo  Epistemológico  através  da 
introdução  de  elementos  da  História  e  da  Filosofia  da  Ciência  (HFC) 
sob  uma  perspectiva  Bachelardiana.  Como  fio  condutor  das  aulas 
uti l izamos o conceito de força. Foi possível verif icar que as concepções 
apresentadas  pelos  licenciandos,  antes  e  após  a  execução  das  aulas 
reforçavam  a  definição  do  Laboratório  Didático  enquanto  um 
Laboratório Tradicional e demonstravam anseio por novas metodologias 
nas  aulas  experimentais.  Concluímos,  ao  final  da  pesquisa,  que  é 
possível  inserir  discussões  epistemológicas  no  Laboratório  Didático, 
porém,  esta  discussão seria  mais  bem potencializada se  ampliássemos 
o  tempo  das  aulas  (um  dos  limites  elencados  pelos  licenciandos)  e  se 
tivéssemos  a  possibi l idade  de  inserir  mais  características  do 
Laboratório Epistemológico, excluindo outras do Laboratório Tradicional 
(outro l imite evidenciado na pesquisa).
 
Palavras-chave:  Laboratório  Didático;  Experimentação;  História  e 

Filosofia da Ciência; Epistemologia.
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MACEDO,  S.  A.  R.  Limits  and  possibi l i t ies  of  inserting  epistemological  
discussions  in  the  Didactic  Laboratory  in  the  perspective  of  the 
undergraduate  degree  course  in  Physics  of  the  Federal  University  of  
Goiás.  145  f.  Dissertação.  (Mestrado  em  Educação  em  Ciências  e 
Matemática). UFG, 2013.

Abstract:
This  paper  aims  to  identifying  possibi l i t ies  and  l imits  of  entering 
epistemological  discussions  in  class  Laboratory  Didactic  a  Graduate 
from the concepts presented by the undergraduate in Degree in Physics 
offered  by  the  Federal  University  of  Goiás  (IF-UFG)  -  Goiânia  campus. 
And  defends  the  idea  that  future  physics  teachers  have  two  training 
needs  essential  for  the  consolidation  of  a  personality  epistemological: 
experimentation  and  discussion  about  the  History  and  Philosophy  of 
Science  (HFC).  We also  support  the  Historical  Epistemology  of  Gaston 
Bachelard provides important elements for addressing these needs. The 
research  presents  three  distinct  moments  in  the  construction  of  data: 
before  performing  the  modified  classes  (using  a  structured 
questionnaire);  while conducting classes (registering them in field notes 
and  collecting  experimental  reports  of  undergraduates),  and  after 
performing  them  (through  semi-structured  interviews).  Small 
modifications  in  the  structures  of  04  (four)  classes within  the  discipl ine 
"Physics  Laboratory  I"  sought  proximity  to  the  proposed  methodology 
Didactic  Laboratory  study  that  presented  by  the  Laboratory  of  type 
Epistemological  by  introducing  elements  of  History  and  Philosophy  of 
Science  (HFCs)  from  a  perspective  Bachelard.  As  a  guideline  classes 
use  the  concept  of  force.  We  noticed  that  the  concepts  presented  by 
undergraduates  before  and  after  the  implementation  of  lessons 
reinforced  the  definit ion  of  Didactic  Laboratory  as  a  Laboratory 
Traditional  and  longing  for  new  methodologies  demonstrated  in 
experimental  classes. We conclude by the end of  the survey,  which you 
can  enter  in  epistemological  discussions  Didactic  Laboratory,  however, 
this  discussion  would  be  better  enhanced  if  have  enlarged  class  time 
(one of the limits l isted by undergraduates) and if  we had the chance to 
put  more  features  Laboratory  epistemological,  excluding  other 
Traditional Laboratory (another boundary evidenced in the research).
 
Keywords:  Didactic Laboratory;  Experiments; History and Philosophy of 

Science; Epistemology.
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INTRODUÇÃO

Tratar  o  conhecimento  científico  como 
verdade  absoluta,  resultado  do  trabalho  de 
cientistas  geniais,  desestimula  e  distancia  @ 
alun@,  desvinculando  o  ensino  da  própria 
ciência. (Juan)

Esta  dissertação  é  o  resultado  de  algumas  reflexões  que  tiveram 

inicio  ainda  durante  a  graduação,  já  no  final,  por  volta  do  7°  período, 

momento  em  que  havia  vivenciado  metade  das  várias  disciplinas1  e, 

portanto, começaria a pensar no trabalho de conclusão do curso (TCC).

Naquele  momento,  intensifiquei  as  leituras  acerca  do  ensino  da 

Física,  das  problemáticas  que  lhe  rondavam  e  dos  relatos  de  ações 

metodológicas  que  haviam  dado  certo.  Lia  bastante  sobre  o 

construtivismo e  gostava  muito  das  obras  e  dos  relatos  da  Anna  Maria 

Pessoa  de  Carvalho  e  de  seus colaboradores.  Contudo,  não conseguia 

visualizar  de  que  maneira  eu  poderia  trabalhar  ‘construtivamente’,  até 

porque,  não  estava  sendo  formada  com  tal  perspectiva  e  porque  me 

preocupavam as crít icas que eram tecidas a respeito do construtivismo.

Nossas  aulas  eram  sempre  muito  tradicionais,  inclusive  as  aulas 

de  “Prática  de  Ensino”  (I,  II,  III  e  IV),  onde  deveríamos (a  partir  de  um 

tema  selecionado  pelo  professor)  elaborar  uma  aula  uti l izando  um 

“plano de aula” pré-definido pelo professor regente da disciplina. 

Analisávamos  livros  didáticos,  fazíamos  mapas  conceituais  e  vês 

de  Gowin.  Em  alguns  deles,  deveríamos  elaborar  um  experimento  de 

baixo  custo  para  fazer  uma  aula  com  demonstração  experimental.  As 

discussões  giravam  em  torno  de  correções  conceituais  e  da  avaliação 

da aula em “boa” ou “ruim”.

As  aulas  de  “Estágio  Supervisionado”  (I  a  IV)  colaboraram 

bastante  para  que  eu  pudesse  identif icar  minhas  preferências  teóricas 

1 As  d iscip l inas  às  quais  me  ref i ro  são:  Estágio  Supervis ionado  (I ,  I I ,  I I I  e  IV); 
Prát ica  de Ensino  ( I ,  I I ,  I I I  e  IV);  Laboratór io  de Fís ica  ( I ,  I I ,  I I I ,  IV,  Fís ica  Moderna 
I  e Fís ica Moderna I I ) ;  e Evolução da Física ( I  e I I ) .  
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e  metodológicas,  mesmo  que  ainda  superficialmente.  A  partir  das 

leituras,  nos  “Estágios  Supervisionados”  III  e  IV  percebi  que,  mesmo 

não  conhecendo  esta  perspectiva  teórica  de  forma  aprofundada,  pelo 

conhecimento  que  tinha  não  concordava  com  algumas  premissas  do 

construtivismo. Passei então a procurar outros referenciais.

Nesta  época  me  deparei  com  duas  obras  que  me  chamaram  a 

atenção,  uma de Bernard Charlot  (Da Relação com o Saber)  e  outra  de 

Gaston  Bachelard  (A  formação  do  Espíri to  Científ ico:  contribuições 

para uma psicanálise do conhecimento ).  Estas obras não se afi l iavam a 

nenhuma linha teórica específica,  no entanto,  contemplavam elementos 

de  algumas  delas  ao  mesmo  tempo,  quando  analisadas  mais 

detidamente.

Sendo  assim,  para  o  trabalho  de  conclusão  de  curso  (TCC)  da 

graduação,  optei  pela  obra  de  Bernard  Charlot,  por  se  tratar  de  uma 

leitura  mais  tranquila  e  por  vislumbrar  maior  possibi l idade  de  uti l izá-la 

na investigação e análise do meu problema de pesquisa. 

Contudo,  desde  então,  a  obra  de  Gaston  Bachelard  me 

interessara  bastante  principalmente  por  defender  a  necessidade  de 

aceitar  as  diferentes  racionalidades  e  de  saber  conviver  com  todas 

sem,  no  entanto,  aprisionar-se  a  nenhuma  delas.  Por  fazer  do  erro  um 

importante  momento  de  reflexão  e  ponto  crucial  para  a  construção  do 

conhecimento  científ ico.  Comecei  então  a  ler  outras  obras  de 

Bachelard.

Ao  mesmo  tempo,  os  primeiros  laboratórios  que  vivenciei  l igados 

à  mecânica  e  ao  eletromagnetismo,  apesar  de  me ajudarem bastante  a 

compreender  alguns  conceitos  estudados  em  sala,  muito  pouco 

contribuíram  para  minha  prática  futura  enquanto  professora  de  Ensino 

Médio  no  que  se  refere  a  trabalhar  com  a  experimentação  em  sala  de 

aula.

Fato  é  que,  a  impressão  que  ficou,  para  mim,  foi  a  de  que  na 

graduação  os  laboratórios  só  existem  para  comprovar  as  teorias 

estudadas  em  sala;  para  nos  ensinar  a  manipular  instrumentos  de 
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medidas  e  aparatos  experimentais;  a  seguir  procedimentos 

experimentais; tratar dados e elaborar relatórios, e nada mais. 

No  7º  período,  começaríamos  a  participar  das  aulas  no 

“Laboratório  de  Física  Moderna”  e,  pensava  eu  que  teríamos  aulas 

diferentes, mais dinâmicas, mais interessantes -  até porque trataríamos 

de  temas  muito  l igados  às  tecnologias  atuais.  No  entanto,  a 

metodologia  adotada  naquele  laboratório  permanecia  a  mesma  dos 

demais  laboratórios  já  vivenciados:  explicação  teórica;  discussão  do 

procedimento  experimental;  coleta  de  dados;  e  elaboração  do  relatório 

(sintético ou completo). 

Eu  entendia  que  tal  situação  comprovava,  de  alguma  forma,  que 

aquela  metodologia  não  favorecia  a  aprendizagem  dos  conteúdos, 

tampouco a reflexão do licenciando.

Algo  que  marcou  bastante  minha  formação  foi  a  vivência  das 

aulas  da  discipl ina  “Evolução  da  Física”  I  e  II.  Também  imaginara  eu 

que teríamos aulas  que resgatassem a história  e  a  fi losofia  da  ciência; 

que  tratassem  das  discussões  entre  cientistas  que  levaram  à 

construção  de  algum  conhecimento  científ ico;  dos  erros  por  eles 

cometidos e que mudariam o curso da história a partir do surgimento de 

novas  concepções  teóricas,  de  novos  paradigmas.  Isto  também  não 

ocorreu.

Surgiu  então,  como  anseio  particular,  a  necessidade  de  se  tratar 

aspectos  históricos  fi losóficos  durante  a  formação  inicial  por  acreditar 

que  isto  contribuiria  para  minha  formação,  principalmente  quando  eu 

estivesse em sala de aula. Também ficou marcada a visão de que todos 

os  laboratórios  didáticos  são  iguais,  mudando  apenas  os  conteúdos  e 

que,  muito  pouco,  contribuiriam  para  minha  prática  docente  uma  vez 

que só reproduzi procedimentos.

Ainda  hoje,  não  me  sinto  preparada  para  trabalhar  a 

experimentação  em  sala  de  aula  e  os  alunos  cobram  isto,  justamente 

pela  imagem  fortemente  arraigada  na  sociedade  da  Física  ligada  à 

prática  experimental.  Também  não  concordaria  em  apresentar  aos 
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meus  alunos  um  laboratório  nos  moldes  daquele  que  vivenciei,  pois 

acredito que assim reforçaria algumas visões distorcidas da ciência.

Minha  ideia  inicial  para  esta  dissertação  era  a  de  buscar 

identif icar  possíveis  obstáculos  epistemológicos  dos  licenciandos  que 

cursavam  a  discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”,  no  IF-UFG,  a  partir  da 

discussão  do  conceito  de  força.  No  entanto,  após  a  qualif icação, 

verif icamos  que  deveríamos  dar  novos  contornos  a  este  trabalho 

util izando as informações que já havíamos coletado.  

Sendo  assim,  no  texto  da  dissertação  que  apresento  agora, 

busquei  vincular  as  minhas angústias a respeito  do laboratório  didático 

e  da  ausência  de  discussões  histórico-fi losóficas,  ambos  durante  a 

formação  inicial,  a  algumas  ideias  de  Bachelard.  Trouxemos  também 

outros  autores  que  contribuíram  para  a  discussão  da  História  e  da 

Filosofia  da  Ciência  (HFC)  tanto  no  escopo  da  formação  inicial  quanto 

da sua inserção no Laboratório Didático.

Nas  últ imas  décadas  muito  têm  se  discutido  a  respeito  do  papel 

da  experimentação  e  do  Laboratório  Didático  como  elementos 

potencial izadores  do  Ensino  de  Física.  Apesar  das  diferentes  análises 

existentes  na  l i teratura,  quanto  ao  significado destas  atividades,  existe 

praticamente  um  consenso  de  seu  potencial  para  o  favorecimento  da 

aprendizagem  e  da  sua  importância  em  diferentes  momentos  e  em 

diferentes aspectos. 

No entanto, apesar de todos esses trabalhos de pesquisa na área, 

ainda  não  se  conseguiu  sensibil izar  os  professores  para  seu  uso  de 

forma  mais  regular.  E,  quando  criados  espaços  para  aulas 

experimentais, no Ensino Médio, geralmente estas seguem o modelo de 

Laboratório  Tradicional,  privando  os  alunos  de  importantes  reflexões 

histórico-fi losóficas  que  poderiam  favorecer  a  aprendizagem  de 

conceitos e dos fenômenos.

De igual  modo,  muitas  obras  vêm discutindo a necessidade de se 

abordar  aspectos  históricos  e  fi losóficos  durante  as  aulas  no  Ensino 

Médio  como  forma  de  buscar  (re)significar  o  ensino  de  Física.  Estes 
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trabalhos  também  apresentam  e  discutem  o  modo  com  ocorre  a 

inserção destes elementos nas aulas.

Neste  sentido,  este  trabalho  defende  a  ideia  de  que  para  que 

sejam contempladas no Ensino  Médio  as  atividades experimentais  e  as 

abordagens  histórico-fi losóficas,  antes,  é  necessário  que  durante  a 

formação inicial  os professores vivenciem duas instâncias formativas:  a 

experimentação  e  a  discussão  de  aspectos  histórico-fi losóficos  do 

conhecimento  científ ico.  Para  tanto  acreditamos  que  tais  instâncias 

formativas  serão  capazes  de  colaborar  para  a  consolidação  da 

personalidade  epistemológica2  dos  futuros  professores,  possibil i tando-

lhes repensar a experimentação e visualizar as várias possibil idades de 

abordagens.

Sendo  assim,  a  partir  de  algumas  angústias  já  explicitadas  pela 

pesquisadora,  propomos neste  trabalho  convergir  nossos estudos rumo 

à  análise  da  formação  de  professores  no  que  se  refere  à 

experimentação  (que  ocorre  no  âmbito  do  laboratório  didático)  e  à 

discussão de aspectos da história e da fi losofia da ciência.

Acreditamos  que  ao  darmos  voz  às  concepções  dos  licenciandos 

sobre  o  que  pensam  a  respeito  do  Laboratório  Didático  estaremos 

apresentando  pistas  de  fatores  que,  durante  a  graduação,  sejam 

capazes de  contribuir  para  a  forja  de  professores  mais  seguros  quanto 

à realização de práticas experimentais e discussões epistemológicas no 

Ensino Médio. 

Nesta  linha  de  pensamento,  este  trabalho  tem  o  propósito  de 

analisar  quais  são  as  possibi l idades  e  os  limites  de  se  inserir  

discussões  epistemológicas  nas  aulas  do  Laboratório  Didático  de  um 

curso  de  Licenciatura,  a  partir  das  concepções  dos  licenciandos  do 

curso de Física oferecido pela Universidade Federal  de Goiás (IF-UFG) 

– campus Goiânia.

O  Quadro  01  a  seguir,  apresenta  os  aspectos  teóricos  e 

metodológicos da pesquisa, que serão discutidos ao longo do trabalho.

2 Personal idade  Epistemológica considerada  como consciência  sobre  a  importância 
da  HFC,  bem  como,  ter  conhecimento  da  natureza  da  ciência  que  ut i l iza  e  os 
possíveis  processos  de  construção  do  conhecimento  c ient íf ico,  seus  l imites  e  suas 
val idades.
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Quadro 01  – Aspectos teór icos e metodológicos da pesquisa.

Pergunta da
Pesquisa

Quais  são  os  l imites  e  as  possibi l idades  na  inserção 

de  discussões  epistemológicas  no  Laboratório 

Didático  do  curso  de  Licenciatura  em  Física  do 

Insti tuto  de Física da  Universidade Federal  de  Goiás, 

a partir  das concepções dos licenciandos?

Pesquisar o quê?

As  concepções  dos  l icenciandos  do  curso  de 
Licenciatura  em  Física  do  Inst i tuto  de  Fís ica  da 
Universidade  Federal  de  Goiás  acerca  do  Laboratór io 
Didát ico:  l imites  e  possib i l idades  na  inserção  de 
discussões epistemológicas no Laboratór io  Didát ico.

Concepções teóricas 
adotadas

a)  Conf iguram-se  como  necessidades  format ivas  dos 
l icenciandos  em  Física,  a  experimentação  e  as 
d iscussões  acerca  da  Histór ia  e  da  Fi losof ia  da 
Ciência;

b)  A  Epistemologia  de  Gaston  Bachelard  contempla  ta is 
necessidades format ivas,  tendo em vista  sua vertente 
h istór ico-f i losóf ica  e  sua  concepção  de 
fenomenotécnica.

Onde foi realizada a 
pesquisa?

No  Laboratór io  Didát ico,  pois  é  um  espaço  onde  se 
evidencia  a  fenomenotécnica,  entendida  por  Bachelard 
como  o  processo  que  medeia  a  construção  do 
conhecimento  c ient íf ico,  a lém  de  ser,  t radic ionalmente, 
o  local  onde  ocorre  a  experimentação  nos  cursos  de 
Licenciatura.

Quais são os 
objetivos da 

pesquisa?

1.  Ident if icar  as  concepções  dos  l icenciandos  acerca  do 
Laboratór io  Didát ico:  objet ivos,  funções  e 
metodologias.

2.  Evidenciar  seus  pontos  de  vista  em  relação  à 
int rodução  de  aspectos  h istór ico- f i losóf icos  no 
ambiente do Laboratór io  Didát ico;

3.  Aval iar  as  possib i l idades  e  os  l imites  de  adotar 
metodologias d i ferenciadas no Laboratór io Didát ico.

Como buscar alcançar 
os objetivos da 

pesquisa?

1.  Propondo aulas d iferenciadas,  por meio  da adoção de 
metodologia  que  se  aproxima  de  um  Laboratór io 
Epistemológico.  

2.  Anal isando:
a) Quest ionários estruturados;  
b) Notas de campo; 
c)  Relatór ios dos alunos;  e 
d) Entrevistas semiestruturadas.

(Fonte :  própr ia).
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1.PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Que  você  possa  observar  uma  coisa 
depende  da  teoria  que  você  usa.  É  a 
teoria que decide o que pode observar-se. 
(fragmento  de  uma  conversa  de  Albert 
Einstein com Heisenberg,  1926)

Nesta  primeira  parte  deste  trabalho,  a  intenção  é  apresentar 

os  referenciais  teóricos  que  dão  suporte  à  pesquisa,  e  que  nos 

levarão  à  análise  dos  dados  da  investigação.  A  própria  escolha 

destas  perspectivas  teóricas  é  uma  forma  de  expor  nossas 

concepções  acerca  da  importância  de  se  formar  professores  de 

ciências  com  personalidade  epistemológica.  Isto,  no  que  concerne 

à organização do pensamento acerca do conhecimento cientif ico,  e 

que  se  consolida  a  partir  do  modo  como  o  professor  apreende  a 

construção do conhecimento cientif ico.

1.1  A  HISTÓRIA  E  A  FILOSOFIA  DA  CIÊNCIA  NA  FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA

A  inserção  da  História  e  da  Filosofia  da  Ciência  (HFC),  no 

ensino  e  na  formação  inicial  de  professores  de  Física  (e/ou  de 

ciências),  tem  sido  discutida  e  defendida  por  diversos  autores 

desde meados do século XX, época em que esta área consolida-se 

enquanto um campo de conhecimento específico (ROSA e PENIDO, 

2005). 

Da  mesma  forma,  evidentemente  com  outros  argumentos, 

diferentes  autores  são  contrários  ao  seu  uso.  Neste  trabalho,  ao 

posicionar-nos  junto  com  aqueles  especialistas  desta  área,  que 

defendem a inserção da HFC,  direcionaremos nossos olhares  para 

a  formação  de  professores  de  Física.  Michael  R.  Matthews  é  um 

destes autores/especial istas em História e Filosofia da Ciência que 
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vem  sendo  citado  como  referência  em  vários  trabalhos  que 

abordam esta temática. 

Segundo Matthews (1995)  os professores necessitam de pelo 

menos  três  competências:  (i)  o  conhecimento  e  a  apreciação  da 

ciência  que  ensinam;  (i i)  alguma  compreensão  da  história  e 

fi losofia  das  ciências;  e  (i i i )  alguma  teoria  ou  visão  educacional 

que  possa  informar  suas  atividades  na  sala  de  aula  e  suas 

relações  com  os  estudantes,  propiciando  uma  base  racional  e  um 

propósito para seus esforços pedagógicos. 

Para  Matthews,  não  se  deve  ensinar  história  e  fi losofia  das 

ciências  como uma 'retórica  de  conclusões',  mas  como um campo 

no  qual  muitas  teorias  são  confl i tantes,  e  o  estudante  deve  ter 

maturidade  intelectual  para  optar  por  alguma(s)  destas.  O  que  se 

deve  esperar  de  um  estudante,  não  é  que  ele  chegue  ao  fim  do 

curso  com  respostas  prontas  e  acabadas,  mas  que  ele  esteja  de 

tal  modo “confuso”  que aprenda a elaborar  questões pertinentes e 

claras diante da teoria e da prática científ icas. 

Neste  sentido,  os  professores/pesquisadores  não  podem 

ignorar  as  complexas  e  ambíguas  relações  entre  a  construção  do 

conhecimento científ ico com o qual  trabalham e suas relações com 

as  demais  áreas  de  saber.  É  necessária  uma  compreensão  da 

natureza  da  ciência  que  se  pratica,  de  suas  possibil idades  e 

limitações,  assim  como  da  influência  dos  contextos  sociais, 

culturais e polít icos sobre a prática.  Estes aspectos são elementos 

essenciais  para  uma  tomada  de  decisões  em  suas  vidas 

profissionais.

No entanto,  a formação de professores de Ciências em geral, 

e de Física em particular,  por l imitar-se,  na maioria dos casos,  aos 

aspectos  teóricos  e  práticos  de  cada  disciplina,  muitas  vezes  não 

fornece a estes referenciais  históricos e fi losóficos.  Apesar  de que 

as novas  diretrizes  curriculares  do MEC para  estes cursos incluem 

esses  aspectos  na  formação  profissional,  estas  questões  não  são 

em geral contempladas pelos currículos. 
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Matthews  (1995)  traz  no  escopo  de  seu  trabalho  uma  gama 

de  discussões  acerca  das  possibil idades  e  dos  desafios  de  se 

inserir  a  HFC  tanto  no  ensino  quanto  na  formação  de  professores 

e,  apesar  de  expor  algumas  crít icas,  fornece  argumentos  que 

defendem esta inserção.

Entre  outras,  ele  expõe  que  a  partir  de  análises  feitas  por 

Thomas  Kuhn  em  “A  estrutura  das  revoluções  científ icas”,  a 

concepção  de  que  um cientista  não  necessita  estudar  a  HFC para 

fazer  ciência  (ROSA  e  PENIDO,  2005)  ganhou  argumentos.  Esta 

seria  uma das razões pelas quais  tal  inserção é crit icada,  uma vez 

que se reforçou a ideia de que, 

. . .  a  exposição  à  h istór ia  da  ciência  enf raquecia  as 
convicções  cient í f icas  necessárias  à  conclusão  bem 
sucedida  da  aprendizagem  da  ciência  (MATTHEWS, 
1995, p.173).

Sabemos  que  um  professor  da  Educação  Básica,  neste  caso 

um  licenciado  em  Física,  não  é  necessariamente  visto  como  um 

cientista.  Porém,  o  destino  da  maioria  dos  bacharéis  em  Física, 

supostos  futuros  cientistas,  é  também  a  sala  de  aula.  Nesse 

sentido,

Vale  observar  que  os  professores  dos  cursos  de 
graduação  em  Física  são,  comumente,  pesquisadores 
sem  formação  em  l icenciatura  –  que  são  espaços  onde, 
eventualmente,  d iscute-se  Histór ia  e  Fi losof ia  das 
ciências (ROSA e PENIDO, 2005, p.6).

Sendo  assim,  Matthews  (1995)  nos  alerta  para  o  fato  de  que 

é  necessário  dar  embasamento  teórico  ao  professor  sobre  a 

natureza  da  ciência,  pois  sua  “postura  teórica  [...]  pode  ser 

transmitida  de  forma  explícita  ou  implícita”  (Ibid.,  p.187  –  grifos 

nossos).  

Ainda segundo ele,  o  professor  “devidamente  preparado para 

ensinar  ciências  contextualizadas”  (Ibid.,  p.170)  deve  oportunizar 

aos seus alunos a possibi l idade de vislumbrar os diferentes pontos 

de vista existentes na ciência e suas controvérsias. 

Assim, para “promover um ensino de melhor qualidade” (Ibid., 

p.188),  é  necessário  que  o  professor  tenha  um  conhecimento 
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crít ico  da  disciplina  que  leciona,  no  nosso  caso,  da  Física.  Este 

conhecimento crít ico pode ser potencializado pela inserção de HFC 

durante a formação inicial.  

Ainda  segundo  Matthews  (1995),  a  contextualização 

histórico-fi losófica pode contribuir signif icativamente para, 

. . .  melhorar  a  formação  do  professor  auxi l iando  o 
desenvolv imento  de  uma  epistemologia  da  ciência  mais 
r ica  e  mais  autênt ica,  ou  seja,  de  uma  maior 
compreensão  da  estrutura  das  ciências  bem  como  do 
espaço  que  ocupam  no  sistema  inte lectual  das  coisas 
( Ib id. ,  p.165).

O  conhecimento  crít ico  defendido  por  Matthews  (1995)  é 

também  ressaltado  por  Demo  (2009)  em  sua  obra  “Professor  do 

futuro  e  reconstrução  do  conhecimento”.  Nela,  o  autor  uti l iza  uma 

citação de Novak e Gowin  para dizer  que aprender  é  questionar,  é 

abandonar  o  “argumento  de  autoridade”  para  adotar  a  “autoridade 

do  argumento”.  Ele  ainda  crit ica  a  formação  de  professores 

oferecida pelas escolas e universidades brasileiras, ao dizer que

Em  nossas  escolas  e  universidades  [ . . . ]  os  alunos  não 
pesquisam,  não  elaboram,  não  se  envolvem 
profundamente,  não  encontram  professores  que  sabem 
aval iar  e  or ientar.  Tudo  tende  a  reduzir-se  a  prát icas 
instrucionistas  deslavadas,  no  fundo,  imbeci l izantes, 
porque  evi tam  a  formação  do  suje i to  que  sabe  pensar  e 
aprender (DEMO, 2009, p.21).

A  ideia  defendida  por  Demo  (2009)  é  reforçada  pela  defesa 

feita  por  Braga,  Guerra  e  Reis  (2012)  quando  os  autores  afirmam 

que a HFC devem contribuir para que professores e alunos possam 

pensar a ciência,  questioná-la,  permitindo que suas visões tornem-

se cada vez mais sofisticadas.

Neste sentido, conforme afirma Martins (2007), 

. . .  a  HFC  surge  com  uma  necessidade  formativa  do 
professor ,  na medida em que pode contr ibuir  para:  evi tar 
visões  distorcidas  sobre  o  fazer  c ient í f ico;  permit i r  uma 
compreensão  mais  ref inada  dos  diversos  aspectos 
envolvendo  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da 
ciência;  proporcionando  uma  intervenção  mais 
qual i f icada em sala de aula ( Ib id. ,  p.115 – gri fos nossos ) .
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Ainda  de  acordo  com  um  estudo  apresentado  por  Martins 

(2007),  a História e Filosofia da Ciência têm sido contempladas em 

diversos  cursos  de  formação  inicial,  ainda  que  de  maneiras 

diversas:  discipl ina  específica;  seminários;  ou  introduzindo  alguns 

de  seus  elementos  em  conteúdos  de  outras  disciplinas.  Segundo 

este  autor,  com  isto,  os  cursos  de  formação  buscam  contemplar, 

“minimamente”,  esta  necessidade  formativa  emergente  e  ainda 

obter reflexo nas práticas dos futuros professores.

Temos  reforçado  que  a  inserção  da  HFC  nos  cursos  de 

formação  inicial  contribui  para  a  consolidação  de  uma 

personalidade  epistemológica  docente  mais  consistente.  Porém, 

consideramos  relevante  destacar  que  o  fato  do  professor  possuir 

sólidas  concepções  histórico-fi losóficas  não  garante  que  estas 

possam ser transpostas para sua prática docente. 

Mellado  (1997)  em  seus  estudos  sobre  a  relação  entre  as 

concepções  dos  professores  sobre  a  natureza  da  ciência  e  sua 

prática de sala de aula, concluiu que os professores pesquisados

. . .  mostraram-se  inseguros  e  contradi tór ios  sobre  as 
questões  da  epistemologia  da  ciência  e  reconheceram 
que  não  t inham  ref let ido  antes  sobre  os  temas.  Na  sala 
de  aula,  e les  improvisaram  a  aula  usando  estratégias 
intu i t ivas,  mas  quase  nenhum  deles  usou  de  seus 
conhecimentos  sobre  métodos  de  ensino  de  ciências. 
Suas prát icas em sala  de aula  não foram relacionadas às 
suas  concepções  sobre  a  natureza  da  ciência  ( Ib id., 
p.347).

No entanto, o caminho contrário também é possível,  pode ser 

que  haja  sim,  uma  relação  direta  entre  as  concepções  dos 

professores  e  suas  posturas  teóricas  em  sala  de  aula.  Conforme 

Zimmermann  (apud  ZIMMERMANN  e  BERTANI,  2003,  p.49), 

“Trabalhos  de  pesquisa  mostram  que,  quando  há  reflexão 

consciente, ocorre modificação da prática”. 

É  nisto  que  acreditamos  ao  defendermos  a  inserção  da  HFC 

na formação de professores de Física, pois, conforme af irma Silveira 

(1996)  ao  falar  sobre  as  concepções  epistemológicas  em  situações  de 

ensino,  “Sempre há uma concepção epistemológica subjacente [... ], 
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nem  sempre  explicitada  e  muitas  vezes  assumida  tácita  e 

acrit icamente” (Ibid.,  p.225) .

Apesar  dos  cursos  de  formação  estarem  se  adaptando  à 

necessidade  de  inserção  de  aspectos  da  História  e  Filosofia  da 

Ciência  nos  currículos  de  Licenciatura  em  Física,  muitos  desafios 

ainda se apresentam à sua plena efetivação.

Podemos  citar,  por  exemplo,  Rosa  e  Penido  (2005)  que 

trazem algumas reflexões sobre a inserção da HFC tanto no ensino 

quanto  na  formação  de  professores  de  Física.  A  partir  de  uma 

revisão  bibl iográfica  eles  destacam  que,  de  acordo  com  seus 

estudos,  os  questionamentos  crít icos  da  fi losofia  quase  não 

existem  nos  manuais  uti l izados  pelos  estudantes  de  Física,  de 

modo  que  nota-se  certo  descrédito  dos  físicos  em  relação  às 

questões fi losóficas.

De igual  modo,  Silva  (2010),  ao  discutir  as  possibi l idades  de 

uma efetiva  inserção da história  e  fi losofia  no ensino das ciências, 

nos  revela  alguns  obstáculos  que  entravam  o  processo  de 

aproximação entre a HFC e o ensino da Física. Segundo a autora,

É  preciso  levar  em  conta  vár ios  obstáculos,  como:  a 
existência  de  uma  cul tura  sobre  o  que  é  ensinar  Fís ica, 
que  di fere  em  muito  da  cul tura  de  se  ensinar  outras 
d iscip l inas;  as  at i tudes  e  crenças  epistemológicas  de 
professores  de  Física;  a  existência  de  vínculos 
insti tucionais  que l imitam a inserção de conteúdos de 
HFC,  principalmente  os  relacionados  com  o 
cumprimento  de  um  currículo  repleto  de  conteúdos 
específicos  que  pouco  valoriza  conhecimentos 
históricos sobre  natureza  da  ciência e  processuais ;  e, 
f inalmente,  o  fato  de  esse  t ipo  de  conteúdo  não  ser 
cobrado em exames of ic ia is e vest ibulares.  (SILVA, 2010, 
p.81 – gri fos nossos ) .

Neste  sentido,  Mortimer  (2000)  afirma  que  para  que  os 

cursos de formação possam realmente auxil iar  o futuro professor  a 

l idar  com  os  possíveis  desafios  de  se  buscar  um  ensino  centrado 

no  aluno  é  necessário  agregar  elementos  da  epistemologia  aos 

currículos de formação de professores, tais como:

• A  discussão  sobre  o  desenvolvimento  do  conhecimento 

científ ico;
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• A relação entre teoria e experimento;

• Os critérios de verdade e falsidade;

• As características das metodologias científ icas;

• A relação entre ciência e senso comum.

Concordamos  com  Martins  (2012)  na  compreensão  de  que  a 

Epistemologia  aproxima-se,  na  área  de  Ensino  de  Ciências,  da 

História  e  da  Filosofia  da  Ciência,  haja  vista  que  ela  se  interessa 

pela  investigação  da  natureza  do  conhecimento  científ ico,  seu 

processo e sua validação. 

Por  outro  lado,  Martins  (2007)  alerta  que  não  basta  agregar 

elementos  da  História  e  a  Filosofia  da  Ciência  ao  currículo  como 

um  conteúdo  (segundo  a  pesquisa,  a  maioria  dos  entrevistados 

entendem a HFC enquanto  conteúdo),  se  não houver  conexão com 

o conhecimento pedagógico do conteúdo. E acrescenta que

Se  quisermos  contemplar  a  HFC  no  ensino  médio, 
devemos  t razer  esse  debate  metodológico  para  os 
currículos  das  l icenciaturas,  buscando  uma  maior 
integração  com  outras  áreas  do  conhecimento,  como  a 
Pedagogia  e a Histór ia (MARTINS, 2007, p.127).

Nesta  mesma  perspectiva,  Zimmermann  e  Bertani  (2003) 

também  pontuam  alguns  problemas  e  desafios  que  envolvem  a 

formação  docente.  Em  seu  trabalho,  priorizam  a  questão  da 

discussão  a  respeito  da  dissociação  entre  as  discipl inas 

específicas  e  as  disciplinas  pedagógicas  nos  programas  de 

formação,  e  ao  defenderem  a  união  entre  os  conteúdos  destas 

discipl inas,  trazem  contribuições  de  Lakatos  e  Bachelard  uma  vez 

que, segundo elas, 

Assim  como  as  ideias  de  Bachelard  a judaram a  subsid iar 
as  s i tuações  de  aprendizagem  de  professores,  as  ideias 
do epistemólogo Lakatos  também são  promissoras  para o 
mesmo f im (Ib id. ,  p.  45).

Ainda  de  acordo  com  Zimmermann  e  Bertani  (2003), 

Bachelard  contribui  para  as  discussões  acerca  da  formação  de 

professores,  pois  sua  epistemologia  histórica  estabelece  uma 

relação  dialética  entre  razão  e  experiência.  Relação  esta  que 
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prioriza  o  diálogo  entre  ação  e  reflexão;  valoriza  o  instinto 

formativo  enquanto  momento  de  aprendizagem,  que  associado  à 

permanente  disposição  do  espíri to  para  o  questionamento,  refere-

se a um permanente estado de inquietação (BACHELARD, 1996);  e 

ressalta  a  importância  do  erro  como  mola  propulsora  do 

conhecimento por permitir a reflexão e a reti f icação do mesmo.

O  erro  ao  qual  nos  referimos  está  l igado  ao  erro  teórico, 

referente  a  falhas/inconsistências  conceituais  que  geralmente 

surgem  no  momento  de  uma  problematização  ou  em  situações  de 

discussões  conceituais  que  ocorrem  em  diversos  espaços  da 

formação  do  professor  de  Física  (e/ou  de  ciências).  Não  devemos 

vincular  o  erro  citado  por  Bachelard  (1996)  a  erros  experimentais 

de tomadas de medidas e coleta de dados.

Neste  trabalho,  apesar  de  expressivas,  deixaremos  as 

contribuições de  Lakatos  e  tomaremos o  viés  das contribuições de 

Bachelard,  adotando-o  como  referencial  quando  se  discute  a 

inserção  de  aspectos  histórico-fi losóficos  na  formação  inicial  de 

professores.

1.2 A EPISTEMOLOGIA HISTÓRICA DE GASTON BACHELARD

Bachelard  (1884-1962)  destaca-se  dentre  os  epistemólogos, 

por  preocupar-se  com  a  questão  do  ensino  de  ciências  (LOPES, 

1993)  e,  principalmente,  por  inquietar-se  com  o  desalento  da 

fi losofia da ciência frente a uma nova condição científ ica: a ruptura 

do conhecimento científ ico entre os séculos XIX e XX.

Nesta  linha  de  pensamento,  Martins  (2012)  ao  falar  sobre  a 

epistemologia de Bachelard afirma que, 

Pela  própria  natureza  de  suas  ideias,  que  ut i l iza  a 
Histór ia da Ciência como laboratór io  epistemológico e faz 
d iversas  referências  a  questões  pedagógicas,  Bachelard 
é  um autor  que  tem muito  a  dizer  para  os  professores  de 
ciências (MARTINS, 2012, p.262).

As  contribuições  da  epistemologia  histórica  de  Bachelard 

tanto  para  o  ensino  das  ciências  quanto  para  a  didática  das 
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ciências  são  ressaltadas  em  trabalhos  como  de  Lopes  (1993), 

Mortimer (2000) e, Barbosa e Bulcão (2004).

De  origem  humilde,  f i lho  de  comerciante,  Gaston  Bachelard 

trabalhou durante dez anos nos correios, na França, e somente aos 

28  (vinte  e  oito  anos)  l icenciou-se  em  matemática.  Apesar  de 

lecionar  Física  e  Química,  nunca  se  formou  nestas  áreas,  as 

estudava  por  conta  própria,  inclusive,  a  fi losofia.  Anos mais  tarde, 

l icenciou-se em letras lecionando na faculdade de Dijon. 

Em  seguida,  já  com  doutorado  completo,  l icenciou-se 

novamente  em  História  e  Filosofia  da  Ciência  pela  Sorbonne. 

Escreveu várias obras, que foram classif icas como pertencentes às 

fases  diurna  (aborda  ciência  e  epistemologia)  e  noturna  (poética). 

Suas  obras  inspiraram  diversos  adeptos  de  seus  pensamentos, 

mesmo  que  em  outras  l inhas  de  abordagem  como,  entre  outros: 

Louis  Althusser,  Pierre  Bourdieu,  Georges  Canguilhem,  Michel 

Foucault, Guil les Deleuze, Felix Guattani e Jacques Derrida.

Da  leitura  das  obras  de  Bachelard  podemos  inferir  que  sua 

defesa  pela  plural idade  fi losófica  é  fruto  da  multipl icidade  de 

projetos  que  adotou  ao  longo  da  sua  vida  profissional.  Temos  um 

fi lósofo múltiplo de ampla plural idade fi losófica, o qual  não nos diz 

para  abandonarmos  nossas  ideias,  mas  que  saibamos  conviver 

com  as  demais.  Desafia-nos  a  romper  com  antigos  paradigmas 

sem, no entanto, abandoná-los e sem nos aprisionarmos aos novos 

paradigmas – os quais são também temporários. 

Muitas  outras  produções  têm  abordado  o  histórico  de  vida  e 

as  obras  de  Bachelard,  por  este  motivo,  priorizaremos  as 

contribuições  das  suas  ideias  e  teorias  para  a  análise  das 

questões discutidas neste trabalho.

A epistemologia histórica de Bachelard nos alerta  para o fato 

do  modelo  de  “ciência”  adotado  em  muitos  dos  cursos  de 

licenciatura  ignorar  que  o  conhecimento  tem  uma  história,  de  que 

os  sujeitos  têm  suas  histórias  e  que,  portanto,  não  devemos 

ignorar este a priori  do pensamento.
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Para  Japiassu  (1975),  um  estudioso  de  Bachelard,  a 

epistemologia  histórica  irá  interpor  uma  reflexão  crít ica  sobre  a 

ciência  em  “seu  processo  de  gênese,  de  formação  e  de 

estruturação  progressiva”  (Ibid.,  p.22),  uma  vez  que  o 

conhecimento  científ ico  é  entendido  como  um  processo  (algo  em 

devir) e não como um dado adquirido, consolidado, definit ivo. 

É  a  Epistemologia  quem  irá  instaurar  uma  reflexão  sobre  a 

produção,  os métodos e os fundamentos da ciência  demonstrando, 

assim,  que  a  ciência  não  ocorre  em  uma  dimensão  isolada,  mas 

estri tamente  relacionada  a  uma  série  de  outros  fatores  sociais, 

polít icos e econômicos.

De  acordo  com  Bachelard  (1971,  p.  19)  “Trata-se  nada  mais 

nada menos que da primazia da reflexão sobre a percepção [...]”,  é 

necessário  conhecer  para  refletir,  compreender  a  fi losofia  da 

ciência  enquanto  instrumento  para  uma  reflexão  crít ica  do 

conhecimento.

Juntamente  com  a  ideia  de  epistemologia  histórica, 

apresenta-se a recorrência histórica que nos traz a necessidade de 

um  parecer  crít ico  sobre  os  fatos  do  passado  à  luz  dos 

conhecimentos  do  presente.  Assim,  julga-se  o  passado.  Nesse 

sentido,  para  Bachelard  o  conhecimento  científ ico  é  fruto  da 

reti f icação de erros,  o qual  não é uma fatal idade, mas faz parte  do 

exercício científ ico. 

O  espír i to  tem  uma  estrutura  var iável  desde  o  instante 
em  que  o  conhecimento  tem  uma  histór ia.  Com  efeito,  a 
h istór ia  humana  bem  pode,  em  suas  paixões,  em  seus 
preconceitos,  em  tudo  que  revela  dos  impulsos 
imediatos,  ser  um eterno recomeço;  mas há pensamentos 
que  não  recomeçam;  são  os  pensamentos  que  foram 
reti f icados ,  a largados,  completados  (BACHELARD, 
2000, p.147 – gri fos nossos ) .

Os trabalhos científ icos não citam os erros cometidos até que 

se  consolidassem as  teorias.  Há  aqui  um trajeto  científ ico  rico  em 

polêmicas e em dissensos, mas que, no entanto, são objetivamente 

citados. 

De  acordo  com  Bachelard  (1996),  o  pensamento  científ ico 

passa  por  estados  que  se  iniciam  no  fascínio  pelas  imagens  do 
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mundo  sensorial  e  de  senso  comum  –  estado  da  Imagem .  E  aqui 

se deve atentar  para as crít icas de Bachelard a respeito do uso de 

metáforas  no  ensino  das  ciências,  uma  vez  que  o  apego  extremo 

às imagens pode comprometer a formação do espíri to científ ico.

O  perigo  das  metáforas  imediatas  para  a  formação  do 
espír i to  c ient í f ico  é  que  nem  sempre  são  imagens 
passageiras;  levam  a  um  pensamento  autônomo;  tendem 
a  completar-se,  a  conclu ir-se  no  re ino  da  imagem 
(BACHELARD, 1996, p.101).

Em  seguida,  com  a  ruptura  do  pensamento  em  relação  às 

imagens  através  de  um  processo  complexo  e  de  muito  esforço  ao 

espíri to,  temos  o  estado  da  Geometrização  (processos  de 

matematização  incluem-se  aqui).  Devido  à  complexidade  das 

operações  neste  estado,  muitas  vezes  ele  é  tido,  erroneamente, 

como  a  últ ima  etapa  do  pensamento  científ ico  e  isto,  também  se 

configura como um obstáculo epistemológico a ser superado. 

 Mediante  a  (r)evolução  do  espíri to  em relação  ao  estado  da 

geometrização  que  deve  ocorrer  por  meio  da  polêmica  e  das 

problematizações,  chega-se  ao  novo  espíri to  científ ico,  alcança-se 

o  estado  da  Abstração .  Segundo  Bachelard  (1996),  é  no  caminho 

que  vai  do  concreto  ao  abstrato  fazendo-se  uma  recorrência 

histórica,  que  encontraremos  “uma  concil iação  entre  leis  e  fatos, 

matemática e experiência” (Ibid.,  p.8).

E  sobre  o  estado da  abstração Bachelard  (1996)  nos diz  que 

devemos

. . .  provar  que  pensamento  abstrato  não  é  s inônimo  de 
má  consciência  científ ica ,  como  parece  sugerir  a 
acusação  habitual .  Será  preciso  provar  que  a  abstração 
desobstru i  o  espír i to,  que  ela  o  torna  mais  leve  e  mais 
d inâmico (BACHELARD, 1996, p.  8 – gri fos do autor) .

O  novo  espíri to  científ ico  deve  buscar  a  abstração.  O 

indivíduo  deve  compreender  que  para  superar  os  obstáculos 

epistemológicos  é  necessário  que  haja  uma  constante  reti f icação 

da  ciência  a  qual  não  se  consolida  sob  um  fundo  de  verdades 

absolutas, mas de erros. 
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Nesse  sentido,  não  existe  uma  psicanálise  definit iva  do 

conhecimento,  não  há  uma  superação  total  dos  obstáculos  – 

segundo  Lopes  (1993,  p.326),  haverá  sempre  o  “eterno  recomeço 

da razão que se faz toda nova a cada desilusão”.

Uma  vez  retratados  estes  aspectos  nos  trabalhos  científ icos 

teríamos,  então,  a  expressão  máxima  da  abstração  humana,  do 

verdadeiro  espíri to  científ ico,  numa  sequencia  conforme  mostra  a 

Figura 01 que segue. 

Figura 01 – Etapas do pensamento rumo ao conhecimento c ient í f ico.
(Fon te :  p róp r ia ) .

De  acordo  com  Demo  (1992),  Bachelard  ao  destacar  “o 

primado  teórico  do  erro”  (Ibid.,  p.52  –  grifos  do  autor)  colocou  em 

xeque  a  visão  formal  do  discurso  científ ico,  onde  o  erro  era 

vislumbrado como algo  “contrário  do  científ ico”  (Ibid.,  p.52).  Neste 

sentido, 

Ao  falarmos  do  elogio  ao  erro,  não  queremos  certamente 
s ignif icar  que  as  portas  da  ciência  estão  abertas  a  e le 
arbi t rar iamente,  mas  apenas  que  sua  presença  na 
produção  cient í f ica  é  muito  mais  certa  que  a  certeza, 
sendo  isso  um  defei to  em  parte  superável ,  em  parte 
inevi tável .  A  renovação  do  conhecimento  é  d iretamente 
proporcional  à presença do erro (DEMO, 1992, p.53).

Para Bachelard não existe um conhecimento homogêneo, não 

há  uma  razão  estável  e  universal  assim  como  não  há  “a” 

epistemologia correta, uma fi losofia única. Não há “a” verdade.
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Sendo  assim,  para  este  epistemólogo,  a  ciência  não 

representa a verdade e não reproduz o real – apenas o representa, 

pois o  real  científ ico é mediado pela técnica e pode, inclusive,  não 

se igualar a nenhum fenômeno do real dado. 

Segundo Bachelard  (1971)  um conceito  só  se  torna  científ ico 

à medida que se torna técnico e é submetido à polêmica. Para ele, 

. . .  aqui lo  que  o  homem  faz  numa  técnica  c ient í f ica  [ . . . ] 
não  existe  na  natureza  e  não  é  sequer  uma  cont inuação 
natural  dos  fenómenos  naturais  ( Ib id. ,  p.19  –  gri fos  do 
autor ) .

Neste  sentido,  a  construção  do  conhecimento  se  dá  pela 

relação  sujeito-objeto,  mediado  pela  técnica  –  descrito  por 

Bachelard  como  “fenomenotécnica”  por  mediar  o  processo  de 

transição  entre  conhecimento  comum  (real  dado)  e  conhecimento 

científ ico (real científ ico).

A  fenomenotécnica  de  Bachelard  (1971)  transita  entre  os 

terri tórios  da  ciência  e  tecnologia;  ou  ainda  entre  a  ciência  e  a 

técnica,  revelando  a  interdependência  entre  estes  terri tórios  na 

construção  dos  conhecimentos  científ icos.  Segundo  seus 

pressupostos,  a  técnica  torna-se  componente  fundamental  do 

empreendimento  científ ico  e,  sem  esta  componente,  a  ciência  não 

seria possível.  

Por  isso,  o  conhecimento  científ ico  é  uma construção,  é  uma 

resposta  a  uma pergunta  e  esta  resposta  é  sempre  o  resultado  de 

um confronto  entre  a  experiência  comum e a  experiência  científ ica 

dialetizada.

A  concepção  bachelardiana  a  respeito  do  conhecimento 

científ ico  nos  diz  que  não  existe  estado  estático  para  o  mesmo 

(verdade permanente e absoluta).  Ele deve ser pensado, discutido, 

refutado,  crit icado  e  polemizado,  visando  a  superação  de 

obstáculos epistemológicos e o alcance da abstração.

Desta  feita,  ensinar  Física  pautando-se  por  uma 

Epistemologia  histórico-crít ica  poderá  favorecer  a  superação  de 

visões  distorcidas  (FERNÁNDEZ  et  al.,  2002;  GIL-PÉREZ  et  al., 
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2001)  que  acometem  os  estudantes  de  ciências.  Estudantes  estes 

que,  cotidianamente,  são  expostos  a  um  saber  acumulado, 

precedido  de  breves  resumos  históricos,  descontextualizados, 

formado  por  uma  retórica  de  conclusões  –  um  ensino  de  Física 

divorciado da história das ideias.

Dessa  forma,  o  aprender  e  ensinar  c iência  tem  muito  a 
ganhar  com  a  epistemologia,  que  não  precisa  fornecer  o 
modelo  ou  paradigma  a  part i r  do  qual  o  processo  de 
ensino-aprendizagem  deva  ser  pensado,  mas  pode,  sem 
dúvida,  informar  esse  processo,  dia logar  com  ele 
(MARTINS, 2012, p.261 – gri fos do autor ) .

Introduzir  a  Epistemologia  no  ensino  da  Física  significa 

buscar  uma  mudança  nas  atitudes  e  nos  valores  até  então 

atribuídos  aos  conhecimentos  físicos.  Significa  “refletir  sobre  a 

ciência  a  partir  de  novos  quadros  de  referência”  (CACHAPUZ  et 

al.,  2005,  p.88),  fazendo  que  com  que  o  conhecimento  científ ico 

seja  compreendido  em  toda  a  sua  complexidade  enquanto  uma 

construção  eminentemente  humana  a  partir  dos  quadros  sociais 

vigentes.

Neste  ponto  do  trabalho  alguns  poderão  perguntar:  E  os 

obstáculos epistemológicos, não serão abordados? 

Os  obstáculos  epistemológicos  (BACHELARD,  1996)  tendem 

a  surgir  quando  o  pensamento  busca  o  conforto  das  primeiras 

impressões,  das  generalizações,  das  analogias,  das  metáforas,  do 

pragmatismo,  do  animismo,  da  explicação  verbal  –  um substantivo 

carregado de adjetivos – e do conhecimento quantitativo como uma 

falsa  fuga  do  realismo  ingênuo.  Trata-se  de  uma  tentativa  de 

estagnação do pensamento científ ico.

Gaston  Bachelard  (1996)  l istou  e  discutiu  amplamente  07 

(sete)  obstáculos,  no  entanto,  isto  não quer  dizer  que não possam 

existir outros. De forma sucinta são: 

• A  experiência  primeira -  É  a  atração  pelas  imagens,  pelo 

básico  e  evidente.  Traduz  a  intenção  do  mínimo  esforço  de  um 

espír i to  não  científ ico  e  manifesta-se  por  meio  de  convergências 

acrít icas,  apressadas  e  inconsistentes  para  a  aceitação  de  um 

conceito  ou  uma  noção  científ ica.  As  equações  são  vistas  como 
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um  conjunto  de  números  ordenados  de  modo  a  serem  aplicados 

em situações diversas;

• Conhecimento  Geral  -  Adoção  de  leis  gerais  que  causam 

letargia  às  ideias  e  manifesta-se  por  meio  de  um  conhecimento 

vago  e  superf icial.  São  generalizações  mal  colocadas  desligadas 

das análises matemáticas essenciais  de um fenômeno ;  

• Verbal  -  Uma única  palavra,  expressão  ou  imagem é o  suf iciente 

para  explicar  todo  um  fenômeno.  Ao  se  resgatar  a  palavra, 

expressão  ou  a  imagem,  toda  uma  teoria  é  “compreendida”  e 

aceita sem refutações ;  

• Unitário  e  Pragmático -  Desconf ia-se  das  dualidades,  evita-se 

a  contradição,  a  polêmica,  a  dialét ica,  buscando  sempre  a 

unidade.  Supervalor iza-se o út i l ,  só é verdadeiro aquilo  que é út i l ; 

• Substancialista  -  Prior iza  explicações  verbais  breves  e 

decisivas  onde  um  substant ivo  é  l igado  a  vários  adjet ivos,  por 

justaposição,  sem  análise  da  relação  entre  eles.  Busca  um  único 

objeto  para  atr ibuir- lhe  um  conjunto  de  conhecimentos  no  qual  o 

objeto  se  insere,  desconsiderando  a  hierarquia  dos  papéis 

empír icos.  Refere-se à cont ingência – a qualidade está cont ida no 

objeto;  

• Animista  -  Predileção dos  fenômenos  da  vida  frente  aos 

conhecimentos  f ísicos  por  meio  de  metáforas  e  analogias. 

Concessão  de  ações  de  seres  vivos  a  fenômenos  f ísicos  –  é  algo 

natural e mais convincente ;  e 

• Conhecimento  Quantitativo  -  Apego  excessivo  às  ordens  de 

grandezas e  aos  resultados.  Ignora-se os  equipamentos,  subjuga-

se a ref lexão frente à emergência dos resultados matemáticos.

 

Contudo,  visando  dar  maior  diretividade  ao  nosso  trabalho 

nos  limitaremos  apenas  a  explicitá-los,  uma  vez  que  não  os 

uti l izaremos  em  nossas  análises.  Para  aqueles  que  desejarem 

aprofundar  seus  conhecimentos  acerca  dos  obstáculos 

epistemológicos,  indicamos  a  leitura  da  obra  “A  formação  do 

espíri to  científ ico:  contribuição  para  uma  psicanálise  do 

conhecimento”,  de Gaston Bachelard (1996). 
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Assim,  adotar  Bachelard  enquanto  um dos  referenciais  deste 

trabalho  auxil iará  na  compreensão  de  que  o  conhecimento 

científ ico  é  produto  de  uma relação dialética  entre  a  experiência  e 

a razão. 

Discutiremos  a  seguir,  o  papel  da  experimentação  para  a 

formação  do  professor,  onde  buscaremos elementos  para  justif icar 

nossa  concepção  de  que  a  experimentação  também  configura-se 

como uma necessidade formativa do professor de Física.

1.3  A  EXPERIMENTAÇÃO  NA  FORMAÇÃO  DO  PROFESSOR  DE 

FÍSICA

A  experimentação  faz  parte  do  modus  operandi  da  Física, 

pois  é  justamente  esta  abordagem  experimental  que  alicerça  a 

elaboração do  conhecimento  científ ico  (GIORDAN,  1999),  uma vez 

que é peça chave para organização desse conhecimento.

Encontramos  diferentes  trabalhos  acerca  do  Laboratório 

Didático,  enquanto  espaço  para  experimentação,  que  discutem 

seus  objetivos  e  suas  funções,  visando  contribuir  para  justif icar  a 

sua  uti l ização  no  ensino  da  Física  (RUPOLO  e  SLONGO,  2009; 

ROSA  e  ROSA,  2007;  GRANDINI  e  GRANDINI,  2004;  ANDRADE, 

2010; MOREIRA E LEVANDOWSKI, 1983). 

Outros  apresentam  pesquisas  que  apontam  para  a 

necessidade de se inserir  e trabalhar cada vez mais eficientemente 

o  Laboratório  Didático  nas  aulas  do  Ensino  Médio,  Fundamental  e 

do  Ensino  Superior  (GRANDINI  e  GRANDINI,  2007,  2008;  ALVES 

FILHO,  2000a;  ARAÚJO  e  ABIB,  2003;  BORGES,  2006;  HODSON, 

1994; GIL-PEREZ et al.,  2006; ROSA, 2003). 

Tais  trabalhos  analisam  as  atuais  situações  de  uti l ização  do 

Laboratório  Didático  nas  aulas  de  Ciências,  bem  como  da  Física 

em  diversos  âmbitos,  e  propõem  sugestões  para  fazer  com  que  a 

sua uti l ização alcance maiores  êxitos  no  que se  refere  à  formação 

do sujeito e à construção de conceitos.
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Braga, Guerra e Reis (2012) traçam um interessante histórico 

do  papel  da  experimentação  em  diferentes  épocas,  delineando  as 

diferenças  de  relevância  atribuída  à  experimentação  de  acordo 

com o momento histórico e as implicações destas diferenças para a 

visão  acerca  da  construção  do  conhecimento  científ ico,  conforme 

mostra o  Quadro 02.

Quadro  02  –  A  experimentação  e  o  conhecimento  c ient í f ico  em  diferentes 
momentos histór icos.

Período Histórico Experimentação e  Conhecimento Científ ico

Séc. XIX e 

Início do Séc. XX

• Dados experimentais como único fundamento 
seguro;

• Cerne do processo de construção do conhecimento 
c ient í f ico;

• Laboratór io é o local  de coleta de dados,  base para 
obtenção do conhecimento.

• Principais representantes:  Descartes e Kant.

Séc. XX – 

Anos 60

• A teor ia independe da experimentação e ganha 
papel preponderante;

• O Laboratór io  perde a exclusividade enquanto fonte 
segura para coleta de dados e é obr igado a atestar 
a veracidade da teor ia;

• A experimentação tem papel secundário  na 
construção do conhecimento c ient í f ico;

• O conhecimento c ient í f ico pode acontecer no 
laboratór io,  mas deve-se considerar a complexidade 
das interações externas a ele.

• Principais representantes:  Popper e Kuhn.

Séc. XX – 

Anos 70 e 80

• Lançam-se as bases de uma nova corrente f i losóf ica 
– Fi losof ia do Experimento;

• Quest iona-se a ideia de que a experimentação está 
impregnada de teor ia;

• Alega-se que a teor ia  também estar ia repleta de 
aspectos experimentais e técnicos;

• O que caracter iza  a c iência é sua intervenção no 
mundo e não sua descr ição.

• Principais representantes:  Hacking e Gal ison.
(Fonte:  BRAGA, GUERRA e REIS, 2012).

Observamos  por  este  quadro  como  as  ideias  acerca  da 

experimentação  apresentam  variações  ao  longo  da  história.  Em 
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cada  momento  histórico,  novos  representantes  aparecem,  com 

novas compreensões acerca da relação entre teoria e experimento. 

Dentre  estas  compreensões  surge  aquela  que  leva  a  ideia  de  que 

qualquer t ipo de atividade prática são experimentos.

McComas  (1998)  ao  apresentar  um  conjunto  de  15  mitos 

sobre  a  ciência  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  a 

experimentação  adquiriu  certo  grau  de  banalização  quando,  de 

modo equivocado, os alunos associam experimentação e ciência. 

De  acordo  com  ele,  os  alunos  são  encorajados  a 

compreender  que  todas  as  experiências  práticas  (do  tipo  hands-

on)3  realizadas  em  sala  são  experimentos,  mesmo  que  sejam 

rotulados  como  atividade  de  exploração  ou  procedimentos 

técnicos. A banalização aparece como resultado de uma concepção 

inadequada  de  que  o  conhecimento  científ ico  provém  desta 

atividade prática. 

Em contraposição ao seu 10º  mito  de  que “A  experiência  é  a 

principal  via  para  o  conhecimento  científ ico”,  McComas  (1998) 

afirma  que  a  experimentação  não  é  o  único  meio  para  chegar-se 

ao  conhecimento científ ico,  concordando com assim com a relação 

entre  experimentação  e  conhecimento  científ ico  da  década  de  60 

(BRAGA, GUERRA e REIS, 2012).

Por  outro  lado,  Alves  Filho  (2000b),  ao  fazer  um  resgate 

histórico  da  experimentação  nos  cursos  de  Física,  traz  que  a 

introdução  do  laboratório  nos  cursos  de  Física  é  resultado  da 

recorrente  ideia  de  que  a  Física  está  estreitamente  relacionada  à 

prática  experimental.  Sendo  assim,  podemos  inferir  que  a 

experimentação  é  uma  componente  essencial  não  apenas  na 

formação de bacharéis, como também na formação do professor de 

Física.

3 O  termo hands-on  ou “Mão  na  Massa”,  tem  sua  or igem associada  a  Frank 
Oppenheimer,  ideal izador  e  cr iador  do museu Explorator ium de São Francisco 
(EUA)  e  à  aprendizagem  part ic ipat iva  em  centros  e  museus  de  ciência.  Este 
termo  expressa  a  concepção  de  que  o  mundo  é  compreensível  através  da 
ciência  e  que  através  da  interat ividade com  os  experimentos  o  indivíduo  é 
protagonista  das ações  e  descobrimentos,  convertendo-se  em suje i to  at ivo  no 
processo de aquis ição do conhecimento c ient íf ico.
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Neste  sentido,  Araújo  e  Abib  (2003)  reuniram  e  analisaram 

diferentes  artigos  que versavam sobre  as  atividades experimentais 

no ensino de Física buscando verif icar os diferentes enfoques e as 

diferentes  finalidades  dadas  à  experimentação  no  contexto  de 

ensino.  Um  dado  importante  é  que,  no  conjunto  de  106 artigos, 

somente  14  tratavam especificamente  da  relação entre  a  formação 

de professores e o ensino com o laboratório. E relatam que, 

Ao  contrár io  do  desejável ,  a  maior ia  dos  manuais  de 
apoio  ou  l ivros  d idát icos  d isponíveis  para  o  auxí l io  do 
t rabalho  dos  professores  consiste  a inda  de  or ientações 
do  t ipo  “ l ivro  de  recei tas”,  associadas  fortemente  a  uma 
abordagem  tradic ional  de  ensino,  restr i tas  a 
demonstrações fechadas e a laboratór ios de ver i f icação e 
conf i rmação da teor ia  previamente def in ida [ . . . ]  (ARAÚJO 
e ABIB, 2003, p.177).

Tal  situação  reforça  a  ideia  de  que  a  experimentação  na 

formação  docente  deve  ser  uti l izada  como  instrumento  formativo, 

menos ministral  e mais dinâmico. Deve permitir  ao futuro professor 

pensar  diferentes  possibi l idades  de  experimentação  e,  não, 

aprisiona-lo  a  formas  tradicionais  de  práticas  experimentais 

(BACHELARD, 2000).

Sendo  assim,  partimos  da  premissa  de  que  o  Laboratório 

Didático de um curso de l icenciatura deve ser 

Um  laboratór io  que  auxi l ie  as  rupturas,  no  sent ido 
bachelardiano,  e  faci l i te  ao  estudante  conceber  a 
Fís ica/Ciências  como  uma forma de  ver  o  mundo (ALVES 
FILHO, 2000a, p.293).

Ou ainda, conforme Braga, Guerra e Reis (2012), que

Ao  real izar  experimentos  e  ref let i r  sobre  seu  signi f icado 
na  construção  do  conhecimento  c ient íf ico,  os  a lunos 
tenderão  a  colocar  em  xeque  ta l  concepção 4 .  Repensar 
as  certezas  que  foram  aprendidas  no  passado  é  uma 
forma  de  reaprender  e  de  perceber  que  tudo  pode  ser 
quest ionado e pensado de outra forma (Ib id. ,  p.225).

Neste  sentido,  a  experimentação  configura-se  também 

enquanto uma necessidade  formativa  do professor de Física, uma 

4 Refere-se  à  concepção  de  “que  o  conhecimento  começa  com  a  observação, 
ou  que  existe  tota l  objet ividade  dessa  observação  no  laboratór io  durante  os 
experimentos” (BRAGA, GUERRA e REIS, 2012, p.225).
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vez  que  ela  pode  ser  entendida  como  “veículo  legit imador  do 

conhecimento científ ico” (GIORDAN, 1999, p.4).

Numa  outra  perspectiva,  Thomaz  (2000)  apresenta  em  seu 

trabalho as concepções de docentes universitários acerca papel  do 

trabalho  experimental  em  nível  universitário.  A  autora  conclui  a 

partir  da análise de três categorias, que os objetivos do laboratório 

no  ensino  da  Física,  na  visão  dos  docentes,  não  vão  além  da 

preocupação  com  o  desenvolvimento  das  competências  científ icas 

do  aluno  permitindo-lhe  resolver  problemas  práticos  e  na 

compreensão  dos  conteúdos  estudados  nas  aulas  teóricas.  Ainda 

segundo  esta  pesquisadora,  uma  pequena  parcela  dos 

entrevistados  revelou  preocupações  com  a  formação  do  “espíri to 

crít ico” de seus alunos.

Sauerwein,  Kawamura  e  Delizoicov  (2005),  confirmam  estas 

concepções  ao  afirmarem  que  as  práticas  e  os  problemas  dos 

Laboratórios  Didáticos  dos  cursos  de  formação  e  professores  têm 

sido os mesmos nas últ imas décadas.

Diante  desta  realidade,  Borges  (2006)  afirma  que  pesquisas 

já  estão  sendo  realizadas  em  Instituições  de  Ensino  Superior 

devido  à  detecção  de  falhas  no  que  se  refere  ao  ensino  de 

laboratório. 

Estas pesquisas tratam principalmente de sua importância  no 

processo de ensino-aprendizagem e à falta de preparo, até mesmo, 

insegurança,  dos  futuros  professores  em  uti l izar  o  laboratório  em 

suas aulas na Educação Básica. 

Sob  esta  perspectiva,  Grandini  e  Grandini  (2008)  afirmam 

que 

. . .  o  professor  que  pretende  real izar  um  ensino  com 
experimentos  como  parte  do  aprendizado,  necessi ta 
conhecer  e  saber  o  que  é  um Laboratór io  Didát ico  ( Ib id. , 
p.3).

A  necessidade  de  uma  nova  perspectiva  de  atuação  para  as 

atividades no Laboratório também é levantada por  Braga, Guerra e 

Reis (2012) ao dizerem que
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. . .  torna-se  fundamental,  hoje,  que,  a lém  de  um  espaço 
de  aprendizagem  de  conceitos  c ient í f icos,  o  laboratór io 
torne-se  também  um  espaço  para  ref lexão  sobre  a 
c iência.  [ . . . ]  A  complexidade  está  em  fazer  o  a luno 
compreender  que  diversos  atores  e  cenários  entram  em 
cena  na  construção  do  conhecimento  c ient í f ico  ( Ib id., 
p.225).

É  fundamental  também  que  seja  questionada  não  apenas  a 

construção  do  conhecimento  científ ico  no  âmbito  do  laboratório 

como  também  o  laboratório:  seus  objetivos,  suas  finalidades  e  os 

diferentes tipos de laboratórios, dentre outros aspectos.

Rosa  e  Rosa  (2007)  afirmam  que  as  discussões  acerca  do 

Laboratório  Didático  não  estão  voltadas  para  o  papel  do 

experimento  no  processo  de  apropriação  de  conceitos  por  parecer 

ser  esta  uma  realidade  inegável,  no  entanto,  como  constataram 

Thomaz  (2000);  e  Braga,  Guerra  e  Reis  (2012),  esta  “realidade 

inegável” não tem se efetivado. 

Neste  trabalho,  entendemos  que  a  experimentação  é  um 

importante  momento  para  construção  do  conhecimento  científ ico, 

uma  vez  que  a  experimentação  confere  a  ele  “um  verdadeiro 

sentido  ao  mundo  abstrato  e  formal  das  l inguagens”  (SERÉ, 

COELHO e NUNES, 2003, p.39). 

Compreendemos  também  que  suas  funções  vão  além  da 

perspectiva  de  se  aprender  a  manusear  equipamentos,  realizar 

medidas,  executar  cálculos  ou,  ainda,  a  função  única  e  exclusiva 

de confirmação de teorias. Nesta perspectiva,

. . .  o  a luno  é  preparado  para  poder  tomar  decisões  na 
invest igação  e  na  discussão  dos  resul tados.  O  aluno  só 
conseguirá  quest ionar  o  mundo,  manipular  os  modelos  e 
desenvolver  os  métodos  se  ele  mesmo  entrar  nessa 
dinâmica de decisão,  de escolha,  de inter- re lação entre  a 
teor ia  e  o  experimento  (SERÉ,  COELHO e  NUNES,  2003, 
p.39).

 Outra  possibil idade  para  se  instigar  o  senso  crít ico  e  a 

capacidade  argumentativa  do  aluno  –  neste  caso,  futuro  professor 

de  Física  –  seria  a  uti l ização  de  experimentos  mentais.  De  acordo 

com  Kiouranis,  Souza  e  Santin  Filho  (2010),  os  experimentos  de 

pensamento,  ou  experimentos  mentais,  permitem  uma  maior 
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famil iarização  com  o  aspecto  histórico  da  ciência  e  com  seus 

métodos.

Lopes  (1999)  destaca  que  há  autores  que  consideram  os 

experimentos  de  pensamento  uma  das  técnicas  de  abstração  que, 

quando  uti l izada  por  meio  de  uma abordagem histórica  da  ciência, 

apresenta  “papel  central  tanto  na  construção  de  novas 

representações  científ icas,  quanto  nas  comunicações  destas  aos 

membros da comunidade científ ica” (Ibid.,  p.212).

Apesar  de  ser  comum  compreendermos  prática  experimental 

como aquela  do  tipo  “mão-na-massa”,  é  interessante  ressaltar  que 

toda  experimentação  começa  como  experimento  mental,  uma  vez 

que  nas  atividades  do  laboratório  são  necessários  os 

planejamentos prévios.

De acordo com as ideias de Bachelard (2000), 

. . .  o  novo  espír i to  c ient í f ico  não  pode  se  contentar  com 
pensar a experiência presente em seus t raços marcantes, 
é  preciso  que  ele  pense  todas  as  possibil idades 
experimentais.  Estamos  aí  perante  uma  nuança  dif íc i l  de 
precisar ( Ib id. ,  p.54).

Sendo  assim,  entendemos  que  uma  destas  possibil idades 

experimentais  seja  a  introdução  de  aspectos  da  experiência  de 

pensamento,  mesmo  que  desenvolvidos  juntamente  com  a 

experimentação física (prática).

Nessa  linha  de  pensamento  percebemos  que  Kiouranis, 

Souza e  Santin  Filho  (2010)  comparti lham das ideias  de  Bachelard 

(2000)  ao  defenderem  que  a  exposição  dos  alunos  a  tais 

experimentos  de  pensamento  favorecem  o  surgimento  dos 

questionamentos,  das  contestações,  das  reflexões,  dos  confrontos 

e  desacordos  intelectuais,  criando  assim  zonas  de  instabil idades 

epistemológicas. 

Estas  zonas  são  de  suma  importância  para  a  inquietação  do 

espíri to científ ico e para o avanço das etapas do pensamento rumo 

ao conhecimento científ ico, conforme i lustra a Figura 01. 

Sendo assim, ainda na perspectiva de existir  diversas formas 

de  experimentação,  falaremos  a  seguir  sobre  alguns  tipos  de 
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Laboratório  Didático  e  as  possibi l idades  da  adoção  de 

metodologias  diferenciadas  visando  a  potencial ização  da 

construção do conhecimento científ ico.

1.4  ABORDAGENS  METODOLÓGICAS  DO  LABORATÓRIO 

DIDÁTICO

Defendemos  neste  trabalho  que  a  experimentação, 

desenvolvida principalmente nos Laboratórios Didáticos dos cursos 

de formação de professores de Física, cumpre um importante papel 

na  formação  dos  futuros  docentes,  colaborando  para  a 

consolidação de uma personalidade epistemológica. 

E mais,  apesar de não podermos afirmar,  sugerimos que esta 

personalidade  interfere  na  prática  docente,  no  modo  como  o 

professor  trabalha  a  questão  da  experimentação  com seus  alunos, 

superando  assim  o  círculo  vicioso  denunciado  por  Rosa  e  Penido 

(2005).  Neste  sentido,  compreendemos  que  existe  uma  relação 

entre  a  experimentação,  a  consolidação  de  uma  personalidade 

epistemológica  do  professor  e  sua  prática  docente,  conforme 

expressa a Figura 02.

Figura 02  – Relação entre experimentação,  personal idade epistemológica e 
prát ica docente.  (Fonte :  própr ia).
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Ao entendermos a experimentação enquanto um dos veículos 

legit imadores  do  conhecimento  científ ico,  compreendemos  que 

esta  favorece  a  apreensão  do  seu  processo  de  construção,  pelo 

professor, colaborando assim para o enriquecimento de sua prática 

docente  acerca  tanto  de  discussões  epistemológicas  quanto  de 

atividades práticas. 

Portanto,  esta  relação  deve  ser  considerada  uma  vez  que,  a 

partir  dela,  é  possível  perceber  em  que  medida  o  professor 

consegue  trabalhar  com  propriedade  e  segurança  elementos  da 

experimentação  com  seus  alunos.  Inclusive,  como  afirma  Andrade 

(2010) a respeito das práticas experimentais,

. . .  a maneira  como estas prát icas são expostas inf luencia 
na  formação  daqueles  que  estão  envolvidos  em  seu 
processo,  pois  neste  momento  a  natureza  da  ciência  é 
expl ic i tada  levando  os  seus  part ic ipantes  a 
compart i lharem  da  visão  de  ciência  apresentada  e, 
muitas  vezes,  a  d isseminar  esta  mesma  visão  em 
contatos futuros ( Ib id. ,  p.44).

Claro  que,  aqui,  não  pretendemos  afirmar  que  a 

personalidade epistemológica consolidada com auxíl io das práticas 

experimentais  é  correta  ou  errada;  ou  ainda  que  a  prática  docente 

seja boa ou ruim. Apenas sugerimos que existe tal relação. 

Nesta  perspectiva,  Oleques  et  al.  (2013)  defendem  que 

refletir  acerca  das  visões  sobre  a  natureza  da  ciência  dos  alunos 

licenciandos  durante  a  formação  inicial  nos  permitirá  evitar  o 

reforço  das  visões  (in)adequadas  acerca  da  natureza  da  ciência. 

Natureza da ciência entendida enquanto conjunto de saberes sobre 

princípios  epistemológicos  envolvidos  na  construção  do 

conhecimento  científ ico,  incluindo  crenças  e  valores  inerentes  a 

este processo Lederman (apud OLEQUES et al. 2013).

O  Quadro  03,  que  segue,  esquematiza  07  (sete)  concepções 

inadequadas  de  ciência  que  devem  ser  evitadas  e  suas 

características  principais,  de  acordo  com Oleques  et  al.  (2003)  ao 

citarem Fernández et al.(2002) e Gil-Pérez et al. (2001).
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Quadro 03  – Concepções inadequadas de ciências e suas característ icas.
CONCEPÇÃO 

INADEQUADA

CARACTERÍSTICA

Empírico- indutivista  

e ateórica

Reforça  o  papel  neutro  da  observação  e  da 

experimentação;  re laciona  a  essência  da 

experimentação  à  descoberta  c ient íf ica;  passa  uma 

imagem  ingênua  da  ciência  como  socia lmente 

d isseminada e acei ta.

Visão rígida 

da ciência

A  ciência  é  algorítmica,  exata  e  infal ível ;  possui 

procedimento  de  regras  def in idas  e  mecânicas  do 

método cient íf ico.

Ciência aproblemática 

e ahistórica

A  ciência  é  t ransmit ida  de  modo  dogmát ico,  não 

importando  as  ocorrências  h istór icas,  ignora-se  o 

processo de construção a c iência.
Compreensão 

exclusivamente 

analí t ica da ciência

Dissemina uma visão f ragmentada da ciência.

Conhecimento 

científ ico é 

cumulativo e l inear

Desconsideram-se  os  confrontos  e  os  processos 

histór icos  que  permearam  a  construção  do 

conhecimento c ient íf ico;  visão simpl ista da ciência.

Visão individualista

 e el i t ista da ciência

A  ciência  é  fei ta  por  homens  isolados  em  seus 

laboratór ios;  os  c ient istas  são  gênios;  desconsidera-

se a existência da intersubjet ividade colet iva.

Visão socialmente 

neutra da ciência

Ignoram-se  as  re lações  entre  Ciência,  Tecnologia  e 

Sociedade;  desconsidera-se  o  caráter  socia l  do 

conhecimento c ient íf ico.
(Fonte:  Oleques et  a l . ,  2013,  p.3-4).

Faz-se  necessário,  portanto,  reconhecer  que  existem  visões 

deformadas  de  futuros  professores  a  respeito  da  natureza  da 

ciência  ainda  durante  a  formação  inicial,  as  quais  poderão  ser 

transmitidas  a  seus  alunos  em  contatos  posteriores  quando  sua 

identidade  epistemológica  subjacente  a  prática  adquire  poder 

determinante (ROSELLA, 2010).

Uma forma de se evitar  o reforço destas visões deformadas é 

a  adequação  do  Laboratório  Didático  às  necessidades  formativas 

do futuro professor de Física.  Entendemos que estas necessidades 

formativas  referem-se  à  introdução  da  História  e  da  Filosofia  da 

Ciência e à Experimentação. Uma vez que, segundo Rosella (2010, 

p.19), 
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É  frequente  nas  invest igações  com  professores  em 
formação  a  concepção  de  que  o  t rabalho  experimental  é 
uma  simples  manipulação.  Tal  concepção  culmina  na 
t ransmissão,  por  omissão  ou  ação,  de  uma  visão 
deformada  da  ciência,  em  que  basta  seguir  um  método 
como uma recei ta e tudo se descobre.

Sendo  assim,  a  insti tuição  de  um  Laboratório  Didático 

diferenciado  para  os  cursos  de  licenciatura  em  Física  poderia 

contribuir  signif icativamente  para  a  superação  de  possíveis  visões 

distorcidas  acerca  da  natureza  da  ciência.  Um  laboratório  que 

permita  discussões  epistemológicas;  interpretações  de  fenômenos; 

elaboração  dialógica  de  conceitos;  e  compreensão  histórico-

fi losófica  da  construção  do  conhecimento  científ ico.  Neste 

panorama,  voltamos  à  tríade  experimentação/personalidade 

epistemológica/prática docente, expressa na Figura 02. 

A  partir  dela  destacamos  que  o  trabalho  experimental  nos 

Laboratórios  Didáticos  dos  cursos  de  formação  deve  deixar  claro 

sua metodologia e o objetivo que pretende cumprir  na formação do 

futuro professor.  Desta  forma estes laboratórios poderão colaborar 

significativamente para a consolidação desta personalidade.

Acreditamos  que  para  cada  objetivo  de  formação  docente  é 

adotado  um  tipo  de  Laboratório  Didático  diferente.  Não  existe  um 

consenso  definit ivo  a  respeito  dos  propósitos  do  laboratório,  de 

modo  que  eles  podem  ser  pensados  para  atender  a  diversos 

objetivos de ensinar ciência (WHITE, 1996).

Por  esta  razão,  destacamos  alguns  tipos  de  Laboratórios 

Didáticos,  de  acordo  com  os  trabalhos  de  Moreira  e  Levandowski 

(1983); Alves Filho (2000b); Sá e Borges (2004); Andrade (2010); e 

Grandini  e  Grandini  (2007).  Tais  autores  elencam  e  caracterizam, 

de modo geral,  os seguintes objetivos para o Laboratório Didático:

• Verif icar/comprovar leis e teorias;

• Ensinar o método científ ico;

• Facil i tar a aprendizagem e compreensão dos conceitos;

• Ensinar habilidades práticas;

• Explorar fenômenos.
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Dentro  da  perspectiva  desses  objetivos,  os  autores 

apresentam e discutem vários tipos de Laboratório Didático:

• (LT)  Laboratório  Tradicional,  Convencional  (ALVES 

FILHO,  2000a)  ou  Programado  (MOREIRA  E 

LEVANDOWSKI, 1983);

• (LDv) Laboratório Divergente;

• (LDm) Laboratório Demonstrativo;

• (LP) Laboratório de Projetos;

• (LB) Laboratório de Biblioteca;

• (LR) Laboratório de Redescoberta;

• (LEx)  Laboratório  com  ênfase  na  Estrutura  do 

Experimento;

• (LEp) Laboratório com enfoque Epistemológico;

• (LI) Laboratório Investigativo.

Como  podemos  visualizar,  há  diversas  possibi l idades  de 

abordagens  para  o  Laboratório  Didático  e  cada  qual,  com  um 

objetivo  específico  e  uma postura  diferente  do  aluno  em relação  à 

experimentação  (ANDRADE,  2010).  A  seguir,  apresentamos  uma 

descrição sintética de 07 (sete) dos 09 (nove) t ipos de laboratórios 

acima citados:

• (LDv)  Laboratório  Divergente  –  laboratório  cujo  objetivo 

principal  é  ensinar  habil idades  práticas  e  método  científ ico 

por  meio  da  discussão  entre  professor  e  aluno,  visando 

validar hipóteses e corrigir erros.

• (LDm) Laboratório Demonstrativo – este laboratório tem como 

meta  acompanhar  o  raciocínio  lógico  do  processo 

demonstrativo,  colaborando  para  a  aprendizagem  e 

compreensão de conceitos pelo aluno.

• (LP)  Laboratório  de  Projetos  –  uti l izado  geralmente  no 

treinamento  de  profissionais  que  criarão  ou  reproduzirão 

técnicas  experimentais,  este  tipo  de  laboratório  visa  ensinar 

o  método  científ ico  através  do  desenvolvimento  de  um  novo 

ensaio experimental.
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• (LB)  Laboratório  de  Bibl ioteca  –  laboratório  onde  o  aluno 

elabora  um  relatório  experimental  como  forma  de  aprender 

habil idades  práticas,  levando  o  aluno  ao  contato  com 

diversos experimentos permanentemente montados.

• (LR)  Laboratório de Redescoberta – neste laboratório o aluno 

é  levado  a  refazer  os  passos  dos  cientistas  rumo  a 

verif icação/comprovação de alguma lei  ou teoria,  aprendendo 

também o método científ ico.

• (LEx)  Laboratório  com ênfase  na  Estrutura  do  Experimento  – 

com  o  objetivo  de  ensinar  habil idades  práticas  e  faci l i tar  a 

aprendizagem  e  compreensão  de  conceitos  por  meio  da 

identif icação  do  experimento,  neste  laboratório  o  aluno  deve 

compreender  e  apreender  representativamente  alguns 

conceitos de forma mais simples.

• (LI)  Laboratório  Investigativo  –  guiado  por  fenômenos 

didáticos,  este  laboratório  tem  o  objetivo  principal  de 

explorar  fenômenos,  com  o  registro  da  atividade 

experimental.  Trata-se  de  um  laboratório  al icerçado  em 

bases  construtivistas,  onde  as  atividades  são  entendidas 

como tarefas investigativas.

Os  laboratórios  do  tipo  Tradicional  e  Epistemológico  serão 

abordados  mais  a  frente  e  com  maior  r iqueza  de  detalhes.  Sendo 

assim, a partir  da leitura do trabalho de Andrade (2010) o qual  traz 

uma  análise  rica  e  detalhada  dos  diferentes  tipos  de  Laboratórios 

Didáticos,  os  laboratórios  acima  elencados  podem  ser  agrupados, 

em relação aos objetivos anteriormente citados, na Tabela 01.

Tabela 01  – Relação entre t ipos de laboratór ios e objet ivos.
Tipos de 

Laboratórios

L

LT

L

LDv

L

LDm

L

LP

L

LB

L

LR

L

LEx

L

Lep

L

LI
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 Objetivos
Veri f icar /comprovar 

le is  e  teor ias.

X

X

X

X
Ensinar o método 

cient í f ico.

X

X

X

X

X

X

X

X
Faci l i tar  a 

aprendizagem e 

compreensão dos 

conceitos.

X

X

X

X

X

X

Ensinar habi l idades 

prát icas.

X

X

X

X

X

X

X

X
Explorar 

fenômenos.

X

X
(Fonte:  Andrade,  2010).

Nesta  Tabela  01,  pode-se  observar  que  o  ensino  do  método 

científ ico  e  das  habil idades  práticas  é  priorizado  na  maioria  das 

abordagens.  Isto  reforça  a  crít ica  feita  por  Bachelard  (1971,  p.15) 

ao  dizer  que  ainda  ensinamos  a  “ciência  experimental  das 

instruções ministrais”,  onde o aspecto crít ico-reflexivo da atividade 

científ ica  é  negado  em  favor  de  ações  específicas  como  pesar, 

medir, contar, etc.

Chamamos  a  atenção  para  estes  aspectos,  pois  acreditamos 

que  o  Laboratório  Didático  uti l izado  nos  cursos  de  formação  de 

professores  deve  auxil iar  as  rupturas  (ALVES  FILHO,  2000a)  e 

superar as instruções ministrais (BACHELARD, 1971).

Neste sentido, os objetivos de um Laboratório Didático para a 

l icenciatura  devem  ir  além  de  apenas  ensinar  métodos  e 

habil idades  práticas.  Devem  também  buscar  estabelecer  conexões 

entre eventos, fatos e conceitos (ANDRADE, 2010).

Neste  trabalho,  destacamos  dois  t ipos  de  laboratórios:  o 

Tradicional  e  o  Epistemológico.  O  Tradicional,  por  considerarmos 

que  é  o  tipo  de  Laboratório  Didático  adotado  pelo  Instituto  de 

Física  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (IF-UFG),  nosso  campo 

de  pesquisa.  E,  o  Laboratório  Epistemológico,  por  ser  aquele  que 

mais  se  aproxima  da  proposta  de  intervenção  adotada  em  nossa 

pesquisa.
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Laboratório Tradicional

O Laboratório  Tradicional  se  refere  àquele  onde  o  aluno  tem 

contato  com  o  experimento,  porém  um  contato  cerceado  por  um 

roteiro  experimental  pré-definido  que  fornece  ao  aluno  instruções 

detalhadas.  O  aluno  “é  guiado  passo  a  passo,  ao  longo  do 

procedimento experimental”  (MOREIRA E LEVANDOWSKI, 1983, p. 

13).  É  um  laboratório  no  qual,  geralmente,  não  há  espaço  nem 

tempo  para  a  discussão  histórico-fi losófica  acerca  dos  conceitos 

envolvidos.

O  roteiro  experimental,  apesar  de  buscar  i lustrar  uma  teoria 

ou  até  mesmo  faci l i tar  a  aprendizagem  de  conteúdos,  l imita  as 

possibi l idades  de  exploração  dos  materiais  e  do  conhecimento 

acerca dos conceitos envolvidos na experimentação. 

De  igual  modo  impossibi l i ta  ou  dif iculta  modificações  na 

montagem  experimental,  na  medida  em  que  ressalta  como  ponto 

principal  da  atividade  a  elaboração  do  relatório  experimental  onde 

“Tudo é dirigido para a tomada dos dados,  elaboração de gráficos, 

análise  dos  resultados  e  comentários  sobre  erros  experimentais” 

(ALVES FILHO, 2000b, p.177).

O  professor  avalia  as  conclusões  dos  alunos  expressas  no 

relatório  experimental.  O  aluno  é  treinado  para  coletar  medidas  a 

partir  de  aparatos  experimentais  já  montados  visando  a  produção 

de  relatórios,  onde  os  erros  experimentais  não  são  aceitos,  pois 

invalidam  as  medidas  e  os  dados  coletados.  Neste  tipo  de 

laboratório não se forma, um aluno participativo, crít ico e reflexivo.

No  entanto,  segundo  Moreira  e  Levandowski  (1983),  não 

podemos  deixar  de  reconhecer  os  méritos  do  Laboratório  dito 

Tradicional  ou  Programado,  até  porque,  verif icar/comprovar  leis  e 

teorias  e  aprender  método  científ ico  fazem  parte  da  formação 

docente. 

Mas, o modo como geralmente tem sido estruturadas as aulas 

no  Laboratório  Didático,  sob  esta  perspectiva,  parece  colaborar 

muito pouco para a construção do conhecimento científ ico uma vez 
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que  o  aluno  tem  sua  l iberdade  tolhida  –  pelo  tempo  de 

permanência;  pelas  restrições  do  roteiro  experimental;  ou  pela 

impossibi l idade  de  modificar  o  aparato  experimental  (ALVES 

FILHO, 2000b).

Laboratório Epistemológico

O  Laboratório  Epistemológico,  por  sua  vez,  apesar  de 

também  primar  pelo  ensino  de  habil idades  práticas,  vai  além  da 

perspectiva  do  Laboratório  Tradicional  por  buscar  estabelecer 

conexões  entre  eventos,  fatos  e  conceitos  (ANDRADE,  2010). 

Neste  tipo  de  laboratório,  o  aluno  também  desenvolve  técnicas  e 

manipula  experimento,  porém  lhe  são  apresentadas  outras 

situações  como,  por  exemplo,  a  discussão  acerca  da  natureza  do 

conhecimento científ ico e da forma como ele é produzido.

De  acordo  com  Moreira  e  Levandowski  (1983)  neste 

laboratório,  por  ser  não  estruturado,  ou  seja,  que  especifica  o 

objetivo  e  deixa  o  procedimento  a  cargo  do  estudante  (RIBEIRO, 

FREITAS  E  MIRANDA,  1997,  p.124),  o  l icenciando  tem  a 

possibi l idade  tanto  de  construir  o  aparato  experimental  quanto  de 

trabalhar  com experimentos pré-desenvolvidos.  O aluno é executor 

do  experimento,  mas  também  há  espaço  para  uma  formação 

crít ico-reflexiva.

O  futuro  professor,  através  do  Laboratório  Epistemológico, 

terá  a  oportunidade  de  discutir  questões  pertinentes  à  construção 

histórico-fi losófica  dos  conceitos  abordados  pelo  experimento. 

Aprenderá não apenas como executá-lo com o método que se julga 

adequado,  mas  também,  os  valores  historicamente  construídos 

acerca daquele conhecimento produzido.

Para Ribeiro, Freitas e Miranda (1997), 

Um  laboratór io  sob  um  enfoque  epistemológico  é  aquele 
no  qual  os  guias  ou  rote iros  conduzem  o  estudante  a 
ident if icar  a  estrutura  do  conhecimento,  is to  é,  sua 
natureza,  e  como  ele  é  produzido  no  laboratór io  ( Ib id., 
p.127).  
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Uma possibil idade  de  elaboração  de  um  roteiro  experimental 

com  enfoque  epistemológico  é  a  produção  do  “Vê  epistemológico 

de Gowin”  (MOREIRA, 2006,  p.65) relacionado ao experimento que 

se  pretende  fazer.  Trata-se  de  um  instrumento  heurístico  que 

contribui  para  a  compreensão  da  estrutura  epistemológica  do 

experimento  (RIBEIRO,  FREITAS e MIRANDA,  1997),  uma vez  que 

aborda o pensar, o sentir  e o fazer, levando o aluno a compreender 

a  interação  entre  a  teoria  e  a  experimentação  (MOREIRA  e 

ORSTEMANN, 1993).

Assim, concordamos com Costa e Silva (2004), quando dizem 

que: 

Diferentes  metodologias  experimentais  e  mais  próximas 
do  fazer  c ient íf ico  podem  repercut i r  sobre  as 
representações  e  concepções  dos  l icenciandos  sobre  a 
produção do conhecimento c ient íf ico ( Ib id. ,  p.4).  

Entendemos  “fazer  científ ico”  como  as  discussões  que  são 

geradas  em  torno  do  fenômeno  estudado,  os  conhecimentos 

necessários  à  manipulação  dos  aparatos  experimentais  e  à 

existência  e  importância  da  intersubjetividade na aceitação ou não 

aceitação de determinado conhecimento em determinada época.

Nesta  perspectiva,  procuramos,  durante  esta  pesquisa,  fazer 

algumas aproximações ao Laboratório  Epistemológico proposto por 

Moreira  e  Levandowski  (1983),  principalmente  no  que  se  refere  à 

fundamentação  teórica  e  histórico-fi losófica  do  experimento  - 

mesmo não  uti l izando  especificamente  o  instrumento  Vê  de  Gowin 

nem o laboratório de modo não estruturado.

Acreditamos  que  estas  aproximações,  ainda  que  discretas, 

são  capazes  de  colaborar  para  o  despertar  de  uma  curiosidade 

epistemológica  nos  futuros  l icenciandos,  promovendo  o  que 

Bachelard (1996, p.19) chamou de “instinto formativo”.
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2.A PESQUISA

Se eu soubesse o que estava fazendo,  não 
seria chamada pesquisa. (Albert Einstein)

A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada em duas etapas: 

I) Durante  04  (quatro)  aulas  no  Laboratório  Didático  de  Física  I, 

no  Instituto  de  Física  da  Universidade  Federal  de  Goiás, 

propusemos algumas modificações na estrutura da aula;

A  estrutura  da  aula  é  aqui  entendida  como  a  forma  de  se 

conduzir  a  aula  no  Laboratório  Didático,  os  passos 

seguidos/propostos  desde  o  início  até  o  final  da  atividade 

experimental. 

II)  Após o término das 04 (quatro) aulas modificadas na discipl ina 

“Laboratório  de  Física  I”  –  quando  realizamos  entrevistas 

semiestruturadas,  com  roteiros  previamente  elaborado  com 

questões,  em  geral,  abertas,  com  cinco  dos  onze  l icenciandos 

participantes  da  etapa  I,  que  se  dispuseram  a  participar  desta 

etapa.

2.1 CAMINHOS DA PESQUISA

A  discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”  recebe  os  licenciandos 

matriculados  no  1º  semestre  do  curso  de  Licenciatura  em  Física, 

distribuídos  em  duas  turmas  distintas.  Cada  turma,  com  um 

professor  regente,  responsável  pela  discipl ina  na  qual  se 

desenvolveu a pesquisa. Em média, as turmas são constituídas por 

até  15  alunos,  de  modo  que  na  turma  destinada  à  pesquisa  havia 

11  alunos  matriculados.  O  tempo  de  cada  aula  deveria  ser, 

impreterivelmente, de uma hora e tr inta minutos. 

A avaliação era feita a partir da entrega, na aula posterior, do 

relatório  referente  ao  experimento  do  dia  sendo  que  este  relatório 

poderia  ser  o sintético (resumido)  uti l izando-se a folha de relatório 
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(ANEXO  II)  disponível  no  final  da  aposti la ou  o  completo  (em 

formato de artigo científ ico).

A  construção  dos  dados  ocorreu  em  momentos  diferentes, 

considerando-se  o  pouco tempo destinado  às  aulas  no  laboratório, 

visto que se trata de um laboratório do tipo tradicional.

Num  primeiro  momento,  fomos  apresentados  pelo  professor 

regente  e  falamos  um  pouco  sobre  a  pesquisa,  em  seguida 

repassamos  aos  alunos  matriculados  no  “Laboratório  de  Física  I”, 

interessados  em  colaborar  com  a  pesquisa,  o  questionário 

estruturado (APÊNDICE II).  

Esperávamos,  com  este  instrumento,  nos  apropriar  dos 

entendimentos  e  das  percepções  dos  participantes  da  pesquisa 

acerca  do  papel  do  laboratório  didático,  de  como  compreendiam  o 

conceito de força e do que entendiam sobre Epistemologia. 

Os  contatos  seguintes  ocorreram  nas  04  (quatro)  aulas  que 

sofreram  modificações  em  virtude  dos  objetivos  da  pesquisa. 

Ressaltamos  que  a  modificação  não  foi  extrema,  pois  os  alunos 

ainda  deveriam  cumprir  com  suas  obrigações  dentro  da  discipl ina 

“Laboratório  de  Física  I”,  as  quais  eram  as  de  executar  as 

atividades  propostas  no  roteiro  da  aposti la  do  laboratório  e 

entregar os relatórios. 

Nestas  aulas,  com  autorização  do  professor  regente,  foram 

realizadas  discussões  histórico-fi losóficas  ligadas  ao  conceito  de 

força.  Como  deveriam  entregar  os  relatórios,  foram  propostas 

questões  adicionais  voltadas  aos  interesses  da  pesquisa  e 

relacionadas às discussões feitas em sala.

Os relatórios entregues pelos alunos referentes a estas aulas 

foram  previamente  corrigidos  pela  pesquisadora,  uma  vez  que  as 

aulas  não  foram  conduzidas  pelo  professor  regente,  no  entanto 

após  uma  primeira  correção,  eram  a  ele  repassados.  As  cópias 

destes  relatórios  constituem  uma  das  fontes  de  construção  de 

dados deste trabalho.

Em  seguida,  foram  agendadas  entrevistas  com  05  (cinco) 

alunos, os quais se dispuseram a participar após serem informados 
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dos objetivos  das mesmas.  Esperávamos que mais l icenciandos se 

dispusessem a  participar  da  entrevista,  no  entanto,  notamos  certo 

“acanhamento”  por  parte  da  maioria  deles  talvez  pelo  fato  de 

serem  fi lmados.  O  local  de  realização  das  entrevistas  variava  de 

acordo  com a  vontade  do  entrevistado,  ou  seja,  onde  o  mesmo se 

sentisse mais à vontade.

A  entrevista  semiestruturada  (APÊNDICE  III)  buscava: 

identif icar  as  concepções  dos  entrevistados  acerca  do  conceito  de 

força  e  sua  relação  com  outros  conceitos;  suas  noções  acerca  da 

importância  e  do  papel  do  laboratório  didático,  bem  como, 

averiguar em suas falas aspectos relativos ao tratamento histórico-

epistemológico  dos  conceitos  durante  as  aulas  modificadas  no 

Laboratório Didático. 

Todas  as  entrevistas  foram  fi lmadas,  transcritas  e 

apresentadas  aos  entrevistados  para  que  aprovassem  ou 

solicitassem  alterações.  Apenas  um  dos  entrevistados  pediu  que 

fossem alterados alguns trechos de sua fala.

Para  uma  melhor  compreensão  destas  etapas,  a  seguir 

caracterizaremos  o  tipo  de  Laboratório  adotado  na  discipl ina 

“Laboratório  de  Física  I”  do  Instituto  de  Física  da  Universidade 

Federal  de  Goiás  e  apresentaremos  as  modificações  propostas 

para a estrutura das aulas.

2.2 O LABORATÓRIO DIDÁTICO DO INSTITUTO DE FÍSICA DA 
UFG

O  IF-UFG  oferece,  atualmente  na  modalidade  presencial,  o 

curso  de  Licenciatura  em  Física  em  dois  períodos  distintos, 

vespertino  e  noturno.  Sendo  que  as  aulas  de  Laboratório  são 

realizadas  durante  a  semana  para  o  curso  vespertino  e  aos 

sábados  para  o  curso  noturno,  por  entender  que  os  alunos  deste 

período trabalham o que lhes impede de comparecer durante o dia.

O  Laboratório  Didático  de  Física  do  curso  presencial  de 

Licenciatura  oferecido  pelo  Instituto  de  Física  da  Universidade 
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Federal  de  Goiás  (IF-UFG)  abriga  em sua atual  estrutura  5  (cinco) 

laboratórios,  destinados às  aulas de  Laboratório  de Física I,  II,  III, 

IV  e  Física  Moderna  I  e  II,  tanto  para  a  Licenciatura  como  para  o 

Bacharelado.  Também  são  uti l izados  nas  aulas  experimentais  dos 

demais  cursos  que  possuem  atividades  experimentais,  como, 

Engenharia Civi l , Engenharia Elétrica, Química e Matemática. 

As  discipl inas  de  Laboratórios  de  Física  I,  II,  III  e  IV,  no 

curso  de  Licenciatura  possuem  uma  carga  horária  total  de  48 

horas, cada uma. Já as discipl inas Laboratório de Física Moderna I 

e  II,  possuem  cada  uma,  uma  carga  de  32  horas.  Todas  são 

consideradas disciplinas obrigatórias e de núcleo comum.

Além  da  importância  que  é  conferida  à  prática  experimental 

durante  a  formação  do  professor  de  Física,  outro  motivo  para  a 

presença  do  Laboratório  Didático  na  formação  dos  l icenciandos 

deste curso refere-se a uma série de exigências legais. Dentre elas 

está a manifesta no Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 – o 

qual cumpre as determinações previstas nos artigos 61 e 67 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB 9394/96). 

O  inciso  IV  do  Art.  2º,  deste  decreto,  traz  como  um  dos 

princípios  da  Polít ica  Nacional  de  Formação  de  Profissionais  do 

Magistério da Educação Básica que. 

. . .  a  art iculação entre  a  teor ia  e  a  prát ica  no processo  de 
formação  docente,  está  fundada  no  domínio  de 
conhecimentos  c ient í f icos  e  didát icos,  contemplando  a 
indissociabi l idade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão. 
(BRASIL,  2009).

Por  outro  lado,  de  acordo  com o  Projeto  Polít ico  Pedagógico 

do  Curso  de  Física  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (PPP  IF-

UFG),  de  2004,  há  uma  preocupação  especial  com  o  aspecto 

humanístico da formação dos estudantes. 

Isto  justi f ica  a  presença  de  discipl inas  que  tratam  do 

desenvolvimento  da  Física  bem  como  suas  implicações 

socioeconômicas,  morais  e  éticas.  Também  está  no  eixo  das 

prioridades a questão fi losófica, uma vez que

54



A  oportunidade  de  se  discut i r  esta  questão  não  se 
restr inge,  porém  ao  ambiente  formal  de  uma  discip l ina 
específ ica.  Em várias  oportunidades e  na apresentação e 
d iscussão  de  temas  próprios  da  Física,  as  questões 
humaníst icas  e  f i losóf icas  são  recorrentes  ao  longo  do 
curso (PPP, 2004, p.9).

No Instituto de Física da UFG, o Laboratório de Física I inicia 

os  alunos  recém-chegados  do  Ensino  Médio  na  atividade 

experimental  e,  por  isso,  neste  laboratório  são  tratados  conteúdos 

como  “algarismos  significativos,  medidas  e  erros,  instrumentos  de 

medidas;  construção  de  gráficos  e  experiências  de  mecânica 

clássica” (PPP, 2004, p.21).

Nesta  pesquisa,  uti l izamos  um conjunto  de  04  (quatro)  aulas 

relacionadas  ao  conceito  de  força  abordado  durante  as 

experiências  de  mecânica  clássica:  1ª  Lei  de  Newton  (MU)  e 

Movimento  Retil íneo Uniformemente  Variado (MRUV);  Segunda Lei 

de  Newton;  Teorema Trabalho-Energia  Cinética;  e  Conservação da 

Energia Mecânica. 

As  atividades  práticas  no  Laboratório  de  Física  I,  mais 

aparatos  experimentais  eram  previamente  montados  e  os 

licenciandos  deviam  manipulá-los  mediante  as  instruções  contidas 

nos  roteiros  experimentais  (ANEXO  I).  Para  a  experimentação  os 

alunos dividiam-se em grupos que ocupavam bancadas diferentes.

A  realização  dos  experimentos  e  a  coleta  de  dados  ocorriam 

após  a  explicação  inicial,  pelo  professor,  da  teoria  ou  lei  que  se 

pretendia  estudar/comprovar  e  da  dedução  matemática  que  os 

alunos deveriam validar através dos dados coletados.

Ao  final  de  cada  aula,  os  grupos  deveriam  preencher  os 

relatórios experimentais, chamados folhas de relatórios (ANEXO II) 

referentes  às  experimentações  feitas.  Estes  relatórios  eram 

também pré-elaborados e, através deles, os alunos eram avaliados 

individualmente. 

Na  maioria  das  vezes  os  relatórios  experimentais  eram 

sintéticos  e  pediam  somente  as  informações  básicas  relacionadas 

aos  experimentos:  dados  coletados;  valores  médios  e  desvios 

padrões;  leis  ou  teorias;  e  análise  dos  resultados.  Os  gráficos 
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produzidos  a  partir  dos  dados  eram  observados  e  validados  pelo 

professor  ainda  durante  a  aula  e  não  eram  transcritos  para  os 

relatórios sintéticos.

As  análises  dos  resultados  deveriam  apresentar  as 

considerações  dos  alunos  em  relação  aos  resultados  esperados  e 

os resultados obtidos, quando comparados ao objetivo da aula (que 

geralmente era a comprovação/verif icação de alguma teoria ou lei). 

Os  erros  experimentais  (diferenças  dos  resultados  experimentais 

obtidos  em  relação  aos  resultados  teóricos  esperados)  deveriam 

ser justi f icados.

Uma  variação  do  relatório  ocorria  quando  era  solicitado  aos 

alunos  o  Relatório  Completo,  uma  espécie  de  artigo  científ ico 

envolvendo  a  experimentação  feita  na  aula.  Durante  a  aula,  os 

alunos  realizavam  a  experimentação  em  grupos,  mas  o  Relatório 

Completo deveria ser feito de modo individual. 

Neste  caso,  além  do  relatório  sintético,  os  alunos  deveriam 

incluir  em  seus  relatórios  uma  introdução  teórica  bem 

fundamentada;  os  gráficos  e  as  tabelas  produzidas  durante  a 

experimentação  de  forma  articulada;  com  redação  bastante 

técnica; e referências bibliográficas.

Em  todas  as  aulas,  antes  e  durante  a  experimentação,  os 

licenciandos eram orientados quanto: 

• Ao nivelamento correto dos aparatos experimentais; 

• A  forma  de  uti l izar  os  instrumentos  de  medidas  (régua, 

paquímetro e balança, por exemplo); 

• Como realizar as conversões das unidades de medidas; 

• A posição dos sensores uti l izados para captura dos dados;

• A  configuração  do  programa  que  registrava  os  dados  no 

computador;

• A  considerar  a  resistência  do  ar  e  possíveis  atri tos  como 

fonte de erros.

Enfim,  recebiam  instruções  minuciosas  de  como  proceder  no 

Laboratório  Didático  em relação  ao  experimento,  aos  instrumentos 

e aos métodos. 
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Nesta  perspectiva,  pelas  características  expostas, 

classif icamos  o  laboratório  adotado  na  discipl ina  “Laboratório  de 

Física  I”,  do  Instituto  de  Física  da  Universidade  Federal  de  Goiás 

(IF-UFG) enquanto um Laboratório do tipo Tradicional. 

Apresentava-se  como  um  conjunto  de  atividades  pré-

estabelecidas  onde  o  licenciando  apenas  coletava  e  analisava  os 

dados  visando  testar  empiricamente  leis  ou  teorias  através  de  um 

método  científ ico  acrít ico  com  uso  de  um  roteiro  minuciosamente 

estruturado (MACEDO, 2010).

2.3 PROPOSTA DE MODIFICAÇÃO DAS AULAS

Neste  trabalho,  entendemos  o  Laboratório  enquanto  espaço 

propício  à  aprendizagem  de  conceitos  e  à  discussão  sobre  o 

conhecimento científ ico. 

Sendo  assim,  inicialmente,  identif icamos  um  conceito-chave 

que  permeava  os  temas  das  04  (quatro)  aulas  destinadas  à 

pesquisa  –  o  conceito  de  força.  Este  conceito  é  bastante 

requisitado  tanto  pelo  conhecimento  de  senso  comum  quanto  pelo 

conhecimento  científ ico.  Em  nosso  trabalho  verif icamos  que 

poderíamos adotar as discussões em torno deste conceito como fio 

condutor  das  abordagens  histórico-fi losóficas  proposta  no  escopo 

da pesquisa. 

Uti l izamos  um  conjunto  de  quatro  aulas  (APÊNDICE  IV) 

relacionadas  ao  conceito  de  força  com  a  finalidade  de  introduzir 

elementos  da  história  e  da  fi losofia  da  ciência  nas  aulas  do 

Laboratório  Didático  I,  sob  uma  perspectiva  bachelardiana,  uma 

perspectiva de ruptura com o conhecimento comum. 

O  conceito  de  força,  nesta  perspectiva,  deve  romper  com  o 

conhecimento  comum  por  se  tratar  de  um  “empreendimento 

racional  mais  complexo”  (LÔBO,  2002,  p.255)  devido  a  um 

“movimento  epistemológico  que  l igue  razão  e  experiência”  (Ibid., 

p.255). 
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Desta  feita,  buscamos  evidenciar  de  que  maneira  o  conceito 

de  força  poderia  estar  relacionado  às  discussões  acerca  da  1ª  Lei 

de  Newton  (MU)  e  do  Movimento  Retil íneo  Uniformemente  Variado 

(MRUV);  em que medida se relacionaria  à Segunda Lei  de Newton; 

bem  como  aos  conceitos  de  Trabalho,  de  Energia  Cinética  e  à 

Conservação da Energia Mecânica.

A seguir, descrevemos brevemente a relação que foi  proposta 

entre o conceito de força e cada experimento.

A) 1ª Lei de Newton (MU) e Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV)

O  primeiro  experimento  citado  foi  apenas  demonstrativo,  de 

modo que nele, as discussões priorizaram a análise dos estados de 

repouso  e  movimento.  Mesmo  assim,  o  conceito  de  força  foi 

brevemente  abordado  como  auxil iar  no  entendimento  das 

condições  de  existência  do  Movimento  Retil íneo  Uniforme 

(ausência de forças resultantes).

Neste  primeiro  momento  da  aula,  para  além  de  fazer  a 

demonstração  da  1ª  Lei  de  Newton,  buscamos  também  averiguar 

se  os  licenciandos  compreendiam  que,  neste  caso,  a  velocidade 

não mais indicaria a presença de uma força (JAMMER, 2011).

No segundo experimento da aula, cujo objetivo era estudar as 

funções  horárias  do  MRUV  discute-se  a  existência  de  uma 

aceleração  constante  que  produz  no  objeto  um  movimento 

uniformemente variado – o movimento acelerado mais simples.

O  exemplo  mais  fami l iar  de  um  movimento  com 
aceleração  (aproximadamente)  constante  é  a  queda  l ivre 
de  um  corpo  atraído  pela  força  gravitacional  da  Terra. 
[ . . . ]  Medidas  cuidadosas  mostram  que  a  var iação  da 
velocidade  é  sempre  a  mesma  entre  os  intervalos  de 
tempos  iguais,  de  modo  que  a  aceleração  de  uma  bola 
em queda l ivre  é constante  (YOUNG e FREEDMAN, 2003, 
p.44 – gri fos nossos ) .

Podemos  observar  que  o  conceito  de  força  aparece  como 

auxil iar  na  caracterização  do  movimento,  uma  vez  que  sua  ação 
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regular  provoca  a  variação  da  velocidade  e  esta  variação,  a  uma 

taxa constante, produz uma aceleração constante.

B) Segunda Lei de Newton

A  2ª  Lei  de  Newton  considera  que  quando  há  uma  força 

resultante  não  nula  atuando  em um objeto,  sua  velocidade  varia  a 

uma taxa constante.

Neste  experimento  i remos  ver i f icar  a  val idade  da 
segunda  le i  e  descrever  o  movimento  de  um  corpo, 
submet ido  a  uma  força  constante  (FURTADO,  2010, 
p.37).

Aqui,  a  força  assume  papel  principal  na  discussão 

experimental,  pois  a  existência  ou  a  ausência  de  uma  força 

resultante colocará  à prova  a validade da Segunda Lei  de Newton, 

uma  vez  que  o  objetivo  desta  experimentação  é  comprovar  a 

validade da segunda lei.

Foram  trazidas  também,  neste  momento,  discussões  acerca 

das  ideias  de  força  impressa  e  força  inata  (NEWTON,  2008)  bem 

como um histórico  das  ideias  de  Newton  a  partir  do  abandono das 

concepções  aristotél icas  a  respeito  do  cosmo,  bem  como  da 

síntese  feita  a  partir  das  ideias  de  outros  cientistas  como,  por 

exemplo, Galileu e Kepler (BRAGA, GUERRA e REIS, 2004).

C) Teorema Trabalho-Energia Cinética

Trabalho e Energia  Cinética  são dois  conceitos fundamentais 

no  estudo  da  mecânica  e  foram  consolidados  à  custa  de  muitas 

discussões  teóricas  e  de  relatos  experimentais  de  renomados 

cientistas,  como Rumford, Joule,  Leibniz, Mayer  e Helmholtz (BEN-

DOV, 1996).

O  experimento  proposto  para  esta  aula  tem  como  objetivo 

comprovar  o  teorema  trabalho-energia,  uma  vez  que  considera-se 

que 
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. . .  o  t rabalho  da  força  resul tante  que  atua  sobre  uma 
part ícula  que  se  move  entre  dois  pontos  é  igual  à 
var iação  da  energia  c inét ica  entre  esses  pontos 
(FURTADO, 2010, p.38).

Sendo assim, aqui  também o conceito de força aparece como 

estruturante  da  discussão  experimental,  pois  o  conceito  de 

trabalho  relaciona  diretamente  a  aplicação  de  uma  força  à 

promoção  de  um deslocamento.  Além disso,  o  conceito  de  energia 

cinética  também parte  da  ideia  de  força  -  a  “ força  viva”  de  Leibniz 

– l igada ao movimento (BEN-DOV, 1996, p.59).

As  discussões  acerca  das  concepções  do  conceito  de  força 

para  Newton,  Leibniz  e  Descartes,  bem  como  as  contribuições  de 

Coriol is  e  Huygens  (PONCZEK,  2000)  foram  trazidas  para  esta 

aula  como  forma  de  debater  o  conhecimento  científ ico  enquanto 

um processo construído a partir da intersubjetividade coletiva.

D) Conservação da Energia Mecânica

Discutir  o conceito  de força nesta aula  é  remontar  às origens 

da concepção de conservação da energia  mecânica.  O conceito  de 

força,  aqui,  também  aparece  como  conceito  auxil iar  na 

compreensão histórica da Energia Cinética e da Energia Potencial.

Ben-Dov  (1996)  nos  mostra  que,  após  a  contribuição  de 

vários  estudiosos,  concluiu-se  que  a  “ força  viva”  proposta 

inicialmente por  Leibniz  é  conhecida hoje  como energia  cinética.  A 

“ força morta”  é hoje o que chamamos de energia potencial  (produto 

do peso do corpo por  sua alt i tude,  conforme proposto por  Leibniz); 

e a energia mecânica refere-se à soma de ambas. 

O  autor  destaca  ainda  que  Hermann  von  Helmholtz  foi  “o 

primeiro  a  enunciar  de  forma  clara  o  princípio  da  conservação  de 

energia” (Ben-Dov, 1996, p.59).

Ao  estudarmos  conservação  da  energia  mecânica,  referimo-

nos  à  conservação  de  duas  energias  que,  inicialmente,  partiu  da 

noção de força em diferentes contextos. Segundo Jammer (2011),
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. . .  ta lvez  o  mais  importante  seja  que  o  conceito  de  força 
fo i  instrumental  na  construção  do  conceito  de  energia, 
ideia  que  contr ibuiu  de  modo  incontestável  para  uma 
concepção  unif icada  dos  fenômenos  f ís icos  (2011, 
p.302).

De acordo  com  a  proposta  desta  aula,  o  l icenciando  deverá, 

neste experimento,  comprovar  a  conservação da Energia  Mecânica 

por  meio,  principalmente,  da  construção  e  análise  de  um  gráfico 

contendo duas curvas  característica  (uma para  a energia  potencial 

e outra para a energia cinética). 

Não  modificamos  a  estrutura  do  relatório  experimental  – 

instrumento  uti l izado  pelo  professor  para  avaliar  os  alunos  – 

apenas,  inserimos  uma  questão  adicional  como  forma  de  instigar 

os  futuros  professores  a  pensar  outras  possibi l idades  de 

experimentação  e  contextualização.  A  conclusão  referente  à 

questão  adicional  deveria  ser  registrada  na  respectiva  folha  de 

relatório (ANEXO II)  do experimento da semana.

Assim  após  a  introdução  do  conceito  de  força  enquanto  fio 

condutor  das  discussões  nas  aulas  –  visando  um  encadeamento 

histórico-fi losófico  –  propusemos  algumas  alterações  na  estrutura 

das aulas, conforme mostra o Quadro 04.

Quadro  04  –  Momentos  das  aulas  de  laboratór io:  habitual  e  as  modif icações 
propostas.

MOMENTOS AULAS HABITUAIS AULAS MODIFICADAS
Introdução.     É  apresentada  de  modo 

exposi t ivo  a  fundamentação 
teór ica  do  experimento.  Os 
alunos  apenas  observam  a 
explanação do professor.

    Busca-se a ident i f icação 
do  fenômeno,  evento  ou 
conceito-chave por  meio de 
uma  abordagem  histór ico-
f i losóf ica.  Faz-se  uma 
fundamentação  teór ica  de 
modo  exposi t ivo-
argumentat iva  por  meio  de 
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questões  norteadoras.  Os 
alunos  são  induzidos  a 
part ic ipar  das  discussões 
teór icas.

Embasamento 
matemático.

    É  apresentado  de  modo 
exposi t ivo-dia logado.  Os 
alunos  são  quest ionados 
durante  a  expl icação  do 
professor  até  mesmo  como 
forma  de  ver i f icar  se 
estudaram  previamente  o 
rote iro experimental .

    É  apresentado  de  modo 
exposi t ivo-dia logado.  Os 
alunos  são  quest ionados 
durante  a  expl icação  do 
professor  até  mesmo  como 
forma  de  ver i f icar  se 
estudaram  previamente  o 
rote iro experimental .

Identif icação da 
questão básica.

    O  objet ivo  da  at ividade  é 
apresentado  aos  alunos, 
conforme  expresso  na 
apost i la .

    O  objet ivo  da  at ividade 
é  apresentado  aos  alunos, 
conforme  expresso  na 
apost i la .  No  entanto,  outra 
questão  é  inser ida, 
geralmente  associada  a  um 
experimento  de 
pensamento,  anál ise 
conceitual  ou  a  s i tuações-
problemas  do  cot id iano 
escolar.

Execução do 
experimento.

  Os  alunos  são  or ientados 
quanto ao modo de execução 
do  experimento  e  das 
var iáveis  que  devem  ser 
observadas  durante  a 
experimentação,  aquis ição 
dos  dados.  O  erro  deve  ser 
evi tado.

  Os  alunos  são  or ientados 
quanto  ao  modo  de 
execução  do  experimento  e 
das  var iáveis  que  devem 
ser  observadas  durante  a 
experimentação,  aquis ição 
dos dados.  O erro  teór ico  é 
entendido  como  ponto  de 
part ida para a ref lexão.

Registro,  anál ise 
e interpretação 

dos dados.

    Os  dados  eram 
registrados,  anal isados  e 
d iscut idos  através  da  fo lha 
de  re latór io  d isponível  no 
f inal  da apost i la .

    Os  dados  eram 
registrados,  anal isados  e 
d iscut idos  através  da  folha 
de  re latór io  d isponível  no 
f inal  da apost i la .

Conclusão 
acerca da 

validade do 
experimento.

    As conclusões eram fe itas 
visando  val idar  a lguma 
teor ia,  le i  ou  regular idade 
cient íf ica.  Eram  registradas 
na fo lha de re latór io.

    As  conclusões  eram 
fe itas  visando  val idar 
a lguma  teor ia,  le i  ou 
regular idade  cient í f ica.  A 
conclusão  referente  a 
questão  adic ional  também 
deveria  ser  registrada  na 
fo lha de re latór io.

(Fonte:  própria).

Analisando  o  Quadro  04,  podemos  observar  as  modificações 

na estrutura da  aula  no  que se refere  à Introdução;  à  identif icação 

da  questão  básica;  e  durante  a  execução  do  experimento.  No 

registro, análise e interpretação dos dados não houve alterações. 

Durante  a  experimentação,  mantivemos  inalteradas  as 

configurações  dos  aparatos  experimentais  durante  as  aulas 
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modificadas,  pois  as  bancadas  eram  dispostas  de  modo  a  atender 

não  apenas  os  alunos  do  curso  de  licenciatura  em  Física  como 

também do bacharelado em Física e de outros  cursos.  No entanto, 

buscamos  inserir  durante  a  experimentação  uma  análise 

diferenciada  do  erro.  A  ideia  foi  de  mostrar  aos  licenciandos  que, 

conforme  Bachelard  (1996)  nos  diz,  o  erro  é  um  importante 

componente na construção do conhecimento científ ico.

Destacamos  abaixo  as  questões  adicionais  propostas  em 

cada  uma  das  aulas.  E,  na  sua  maioria,  tais  questões  podem  ser 

consideradas  enquanto  experimentos  de  pensamentos,  análises 

conceituais ou situações-problema do cotidiano escolar.

A) 1ª Lei de Newton (MU) e Movimento Retilíneo 

Uniformemente Variado (MRUV)

No  decorrer  da  primeira  parte  aula,  onde  deveríamos 

demonstrar  experimentalmente  a  1ª  Lei  de  Newton,  foram 

propostos  dois  momentos  de  reflexão.  Um  deles,  relacionado  ao 

aparato  experimental  e,  o  outro  após  a  demonstração,  referente  à 

suas concepções acerca do conceito de força.

• A  part ir  do  aparato  experimental  disponível  sobre  as  bancadas,  de  
que maneira poderíamos comprovar a 1ª Lei  de Newton?

• Uma  força  produz  movimento  que,  por  sua  vez,  é  dotado  de  
velocidade.  Mas,  a  existência  de  velocidade  é  uma  indicação  da  
existência de força ou de sua medida? (Sim/Não – Por quê?).

A  segunda  pergunta  acima  l istada  deveria  ser  incluída  no 

relatório  desta  aula.  Encerrando-se  a  segunda  parte  da  aula,  ao 

analisar  o  aparato  e  a  situação  experimental  referente  ao  estudo 

das  funções  horárias  do  MRUV,  foi  proposta  uma  questão 

adicional, a qual deveria ser contemplada no relatório do aluno.
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• Onde  está  a  força  que  é  capaz  de  movimentar  todo  o  sistema 
estudado  e,  com  isso,  promover  o  Movimento  Ret i l íneo 
Uniformemente Variado (MRUV)?

B) Segunda Lei de Newton

Nesta  aula  foram  propostas  uma  situação-problema  do 

cotidiano  escolar  e  uma  questão  adicional.  Ambas  deveriam  ser 

contempladas  no  relatório  do  aluno  e  estavam  relacionadas  à 

discussão teórica desenvolvida ao longo da aula.

A primeira visava provocar uma reflexão, uma inquietação por 

meio  de  uma situação  inusitada,  envolvendo  o  conceito  de  força  e 

a Segunda Lei de Newton.

• Vocês  dão  aula  em  uma  turma  de  primeira  série  do  ensino  médio  e  
um dos alunos não consegue compreender  de forma alguma a 2ª Lei  
de  Newton.  A  avó  do  menino,  preocupada,  pede  que  você  explique  
este  conteúdo  a  ela  para  que  ela  tente  ajudar  o  neto.  Como  você 
explicaria a 2ª Lei  de Newton a esta senhora?

A  segunda  questão  foi  incluída  a  partir  do  relado  de  que 

Newton,  apesar  de  todas  as  suas  definições,  não  ter  dito  de  que 

modo  seria  possível  medir  a  força  nem  de  que  maneira  ela  é 

transmitida entre os corpos.

• De  que  maneira  (ou  maneiras)  seria  possível  medir  
experimentalmente  a  força  e  explicar  os  processos  envolvidos  
durante sua transmissão entre os corpos?  

C) Teorema Trabalho-Energia Cinética

No terceiro  encontro,  quando tratamos do Teorema Trabalho-

Energia  Cinética,  buscamos  trazer  os  confli tos  conceituais 

existentes  entre  três  cientistas  Newton,  Leibniz  e  Descartes,  bem 
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como  as  contribuições  de  Coriolis  e  Huygens  para  a  consolidação 

deste teorema nos moldes como o conhecemos hoje.

Para  este  experimentação  foi  adicionada  uma  questão 

associada  ao  arranjo  experimental,  no  que  se  refere  à  descrição 

das  forças  atuantes  e  às  relações  entre  elas  e  a  variação  da 

quantidade de movimento.

• Util izando  todos  os  seus  conhecimentos  sobre  o  conceito  de  força,  
explique:  Quais  são as  forças que atuam sobre  o carr inho  de massa 
M  (desprezando  o  atr i to)?  Como  (de  que  maneira)  estas  forças 
atuam?  Qual  a  relação  destas  forças  com  a  variação  da  quant idade  
de movimento?

D) Conservação da Energia Mecânica

Neste  últ imo  encontro,  já  havíamos  experimentado  um  fator 

l imitante  de  nossa  pesquisa:  o  tempo.  Neste  sentido,  por  se  tratar 

de  uma  aula  em  que  o  relatório  f inal  deveria  ser  completo  e  seria 

avaliado  de  forma  diferenciada  pelo  professor  da  disciplina, 

optamos por abordá-la de modo diferenciado.

Aqui,  depois  de  feitas  algumas  considerações  iniciais  sobre 

parte do trajeto histórico do conceito de força rumo à consolidação 

do conceito de energia, foram passadas duas tarefas adicionais, as 

quais deveriam ser incluídas na introdução do relatório completo.

• Conceituar,  def inir  ou  esboçar  um  entendimento  sobre  o  que  é  uma 
força  conservat iva;  Tentar  expressar  de  que  maneira  (ou  maneiras) 
estas  forças  conservat ivas  atuam  no  sistema  em  estudo;  Citar 
exemplos de forças conservat ivas.

• Lendo  este  pequeno  texto,  inclua,  também,  na  Introdução  do 
Relatór io  Completo  uma  ref lexão  sua  (pessoal)  sobre  a  importância  
das  discussões  sobre  o  conceito  de  força  para  a  formulação  do 
princípio da conservação da energia mecânica.
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A  primeira  se  referia  ao  entendimento  acerca  da  força 

conservativa.  Enquanto  que  a  segunda  tarefa,  por  sua  vez, 

propunha uma reflexão pessoal  envolvendo o conceito de força e o 

princípio da conservação da energia mecânica.

Gostaríamos,  aqui,  de  falar  um  pouco  sobre  nosso 

entendimento acerca da inserção destas questões adicionais. 

Admitimos,  neste  trabalho,  que  ao  buscarmos  aproximar 

nossa  metodologia  à  de  um  laboratório  com  enfoque 

epistemológico  (MOREIRA  e  LEVANDOWSKI,  1983;  RIBEIRO, 

FREITAS  e  MIRANDA;  1997;  ANDRADE,  2010)  deveríamos 

introduzir  momentos  de  reflexão  possibi l i tando  ao  futuro  professor 

visualizar  novas  perspectivas  para  a  experimentação:  seja 

adotando  situações-problemas  do  cotidiano  escolar,  discutindo 

conceito  ou  util izando  experimentos  mentais,  seja  repensando  o 

próprio  laboratório  enquanto  espaço  para  refletir  sobre  a  ciência 

(BACHELARD,  2000;  KIOURANIS,  SOUZA e  SANTIN FILHO,  2010; 

LOPES, 1999; BRAGA, GUERRA e REIS, 2012). 

Desta  feita,  acreditamos  que  a  experimentação,  considerada 

aqui  como  uma  necessidade  formativa,  ganharia  contornos  mais 

dinâmicos  com  a  inserção  de  questões  de  análise  diferentes  dos 

objetivos contidos nos roteiros experimentais (ANEXO I).

Portanto,  entendemos  que  as  respostas  dadas  pelos 

licenciandos  em  seus  relatórios  contribuiriam  assim,  de  modo 

qualitativo,  para  nossa  análise  acerca  das  possibil idades  e  dos 

limites  de  se  adotar  metodologias  diferenciadas  no  laboratório 

didático. 

Sendo assim, a partir das descrições contidas neste tópico do 

trabalho,  buscamos apresentar  de  que  maneira  modificamos  as  04 

(quatro)  aulas  ministradas  nesta  pesquisa  a  fim  de  tentarmos  dar 

ao  Laboratório  Tradicional  do  IF-UFG contornos de um Laboratório 

Epistemológico sem, no entanto, adotá-lo na íntegra. 

2.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DOS DADOS
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Por  se  tratar  de  uma  pesquisa  qualitativa,  nos  interessa  o 

processo  da  construção  dos  dados  e  o  contexto  da  pesquisa. 

Sendo  assim,  visando  uma  descrição  mais  detalhada  dos 

momentos  da  pesquisa  uti l izamos  como  meio  para  registro  dos  04 

(quatro)  primeiros  encontros,  as  notas  de  campo .  Nestas  notas, 

foram registradas observações referentes às aulas modificadas em 

virtude da pesquisa.

Outro  instrumento  uti l izado  foi  o  questionário  estruturado 

(GÜNTHER,  2003),  que  foi  respondido  no  início  da  pesquisa  por 

um  grupo  de  11  alunos,  os  quais  estavam  matriculados  na 

discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”.  Uti l izamos  ainda,  uma 

entrevista  semiestruturada  (TRIVIÑOS,  1987)  realizada  no  final  da 

pesquisa  e  da  qual  participaram  05  alunos.  Também  foram 

analisados  os  relatórios  (sintéticos  e  completos)  entregues  pelos 

alunos, referentes às aulas modificadas.

Para  melhor  tratamento  das  informações,  identif icamos  os 

participantes  da  pesquisa  por  nomes  fictícios:  José,  João,  Lucas, 

Maria, Rafael, Gabriel, Carlos, Marcos, Rodrigo, Pedro e Fernando.

Por se tratar de estudo qualitativo, os dados, as análises e as 

discussões serão apresentados e discutidos de modo a considerar-

se também o processo que incide  sobre  o problema que buscamos 

compreender.
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3. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Não há nada  que  seja maior  evidência  de 
insanidade  do  que  fazer  a  mesma  coisa 
dia  após  dia  e  esperar  resultados 
diferentes. (Albert Einstein)

Nesse capítulo apresentaremos os resultados obtidos a partir 

do  trabalho  desenvolvido  com  os  l icenciandos  matriculados  na 

discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”,  durante  o  primeiro  semestre 

letivo  de  2011,  bem como  as  análises  destes  resultados  tendo  em 

vista os referenciais teóricos adotados neste trabalho.

3.1 CONCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS ACERCA DO 

LABORATÓRIO DIDÁTICO

Um dos objetivos  desta  pesquisa  é  identif icar  as  concepções 

dos  l icenciandos  acerca  do  Laboratório  Didático,  o  que  pensam 

sobre  os  objetivos,  as  funções  e  as  metodologias  adotadas.  Neste 

sentido,  analisaremos  agora  algumas  visões  dos  l icenciandos 

acerca do LD, antes e depois da execução das aulas modificadas. 

Para  tal  uti l izamos  duas  estratégias:  a  primeira,  inserindo 

uma pergunta no questionário respondido por 11 estudantes (antes 

das  aulas  modificadas);  e  a  segunda,  através  de  relatos  dos 

licenciandos  frente  a  uma  pergunta  inserida  na  entrevista 

respondida  por  05  alunos:  João,  Gabriel,  Lucas,  José  e  Rafael 

(após as aulas modificadas). 

Sabendo que os  alunos entrevistados  fizeram parte  do  grupo 

inicial,  foi  possível  analisar  com  maior  proximidade  se  houve  ou 
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não modificações nas concepções acerca do Laboratório Didático a 

partir dos relatos do quinteto.

o Pergunta  contida  no  Questionário:  Em  sua  opinião,  qual  é  o 

objetivo  do  laboratório  didático?  (Pode  marcar  mais  de  uma 

opção) 

o Pergunta  contida  na  Entrevista:  O  que  é  o  Laboratório 

Didático para você? 

As  informações  coletadas  a  partir  das  respostas  à  pergunta 

n°  02  do  questionário  (APÊNDICE II)  foram organizados na Tabela 

02,  que  apresenta  as  respostas  dadas  pelos  licenciandos  para 

cada objetivo elencado no questionário.

  Tabela 02  -  Objet ivos do laboratór io d idát ico,  na visão dos l icenciandos.

        (Fonte :  própria).

Aqui,  podemos  constatar  que,  segundo  os  l icenciandos,  os 

três  principais  objetivos  do  laboratório  didático  são:  discutir 

procedimentos  experimentais;  verif icar/comprovar  leis  e  teorias;  e 

facil i tar a aprendizagem e compreensão de conceitos.  

Ao  analisarmos  os  Roteiros  Experimentais  (ANEXO  I) 

podemos  compreender  o  porquê  das  marcações  destacarem  como 

primeiro  objetivo  as  discussões  procedimentais  acerca  do 

experimento, uma vez que os referidos roteiros seguem os padrões 

de  um  Laboratório  Tradicional.  Neste  tipo  de  laboratório  as 
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medidas  experimentais  e  o  manuseio  adequado  dos  instrumentos 

de medida ocupam lugar  de destaque,  uma vez que se as medidas 

forem  invalidadas  devido  a  algum  erro  experimental,  toda  a 

experimentação estará comprometida. 

O  Gráfico  01  apresentado  a  seguir  proporciona  uma  melhor 

visualização destes dados.

Gráfico 01  -  Objet ivos do laboratór io d idát ico,  na visão dos l icenciandos.

    Fonte :  própr ia  – Quest ionário Estruturado .
 

Destacamos que a discussão de procedimentos experimentais 

quando fortemente ligada a um roteiro  experimental  inflexível,  com 

passos  detalhadamente  definidos  a  serem  seguidos,  torna  a 

experimentação  mecânica.  Este  tipo  de  prática  experimental, 

conforme explicita Andrade (2010),

. . .  pode  tornar  o  a luno  um  suje i to  dependente  e  não 
permit i r  que  o  mesmo  desenvolva  um  caráter  crí t ico  e 
autônomo  quando  colocado  f rente  a  tarefas 
experimentais.  ( Ib id. ,  p.60)

Neste  sentido,  o  Laboratório  Tradicional  confere  ao 

licenciando uma restri ta  l iberdade de manipulação do experimento, 

conforme retrata Alves Filho (2000a):
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Mesmo  com  uma  part ic ipação  at iva,  a  l iberdade  de  ação 
do  aluno  é  bastante  l imitada,  assim  como  seu  poder  de 
decisão.  Isto  porque  ele  f ica  to lh ido  pelo  tempo  de 
permanência  no  laboratór io  e  pelas  restr ições 
estabelecidas no rote iro,  ou seja,  pela  impossib i l idade de 
modif icar  a  montagem  experimental .  Geralmente,  a 
prát ica  experimental  é  acompanhada  por  um  texto-guia 
ou  rote iro  a ltamente  estruturado  e  organizado  (t ipo 
“cook-book”),  que  serve  de  rote iro  para  o  a luno  ( Ib id, 
p.65).

Outra  concepção  que  ressalta  a  característica  tradicionalista 

do  Laboratório  Didático  em  estudo  é  a  marcação  referente  à 

verif icação/comprovação de leis e teorias.  Novamente, observamos 

que  para  além  da  ideia  de  que  a  prática  deve  complementar  a 

teoria  (ALVES  FILHO,  2000a),  esta  concepção  também  é 

fortemente arraigada pelo roteiro experimental. 

Ao  ler  os  roteiros  (ANEXO  I)  das  aulas  trabalhadas  nesta 

pesquisa  verif icamos  que  os  objetivos  se  reduzem  a  estudar 

funções horárias,  verif icar a validade de leis,  bem como corroborar 

teoremas e princípios.

Até  aqui,  as  concepções  apresentadas  pela  maioria  dos 

licenciandos  levam  à  compreensão  do  “Laboratório  de  Física  I” 

enquanto  um  Laboratório  Tradicional.  Esta  análise  pode  ser 

reforçada  ao  evidenciarmos  que  os  objetivos  elencados  na 

sequencia  foram  “Ensinar  o  método  científ ico”  e  “Ensinar 

habil idades  práticas”.  Estes  objetivos  também  são  predominantes 

nas  maiorias  dos  tipos  de  laboratório  de  acordo  com  Andrade 

(2010), em especial, no Laboratório Tradicional.

Tivemos  como  o  terceiro  i tem mais  marcado  a  concepção  de 

que  o  laboratório  tem  por  objetivo  faci l i tar  a  aprendizagem  e 

compreensão  de  conceitos  que,  de  acordo  com  a  li teratura 

(ANDRADE,  2010;  ALVES  FILHO,  2000a),  faz  parte  dos  objetivos 

dos laboratórios dos tipos: Demonstrativo; com ênfase na Estrutura 

do Experimento; e Epistemológico.

Sabemos  que  dentro  do  escopo  de  um  Laboratório 

Tradicional  este  objetivo  não é contemplado,  bem como explicita  o 

entrevistado  José  ao  expressar  sua  ideia  de  laboratório  didático, 
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em  resposta  à  pergunta:  “O  que  é  o  laboratório  didático,  para  

você?” (APÊNDICE II).  

Nesta  parte  da  entrevista,  José  fala  que  para  ele  o 

laboratório  é  uma  tentativa  dos  professores  em  transformá-los  [os 

l icenciandos]  em  físicos  e  deixa  claro  que  as  aulas  no  laboratório 

não auxil iam nos conteúdos da sala de aula.

“ . . .  Não,  porque  o  professor  não  expl ica  conceito,  e le 
expl ica  só  a  fórmula  que  você  vai  usar  para  fazer  o  
cálculo e o experimento” (José).

No entanto,  a  recorrência  da  concepção  de  que o  laboratório 

deve  faci l i tar  a  aprendizagem  e  compreensão  de  conceitos  pode 

ser entendida como uma necessidade inerente ao curso, bem como 

pode estar  atrelada  à  ideia  de  que  no laboratório  deve  colocar  em 

prática  a  teoria  que  é  estudada  em  sala  e,  com  isso,  aprender 

determinado conceito.

Os relatos dos entrevistados Lucas, Rafael e Gabriel,  frente à 

pergunta  “O  que  é  o  laboratório  didático,  para  você?”  (APÊNDICE 

II),  corroboram  esta  análise,  pois  ao  falarem  sobre  o  que  era  o 

Laboratório Didático, afirmaram que

“É  o  meio  de  se  apl icar  a  Fís ica  no  nosso  cot id iano  até  
para o  nosso entendimento,  porque  chega  na  sala  e  você 
só  vê  conceito,  conceito  e  fórmula  matemát ica,  chega 
aqui [no laboratór io]  a gente apl ica” (Lucas).
“A  ideia  do  laboratór io  é  ampl iar  seu  conceito  de  
determinada si tuação que  você  [o  a luno]  pega na sala  de 
aula,  porque  na  sala  de  aula  você  vê  a  parte  teór ica,  no  
caso,  aqui  você  vê  a  apl icação  dela  acontecer  na 
real idade” (Rafael) .
“ . . .  o  sent ido  do  laboratór io  ser ia  você  ver  a  teor ia  em 
sala  e  depois  no  laboratór io  você  prat icar  e  ver  como  é  
que funciona mesmo na prát ica” (Gabrie l) .

Para  eles,  o  Laboratório  é  o  momento  em  que  se  aplica  a 

teoria,  os  conceitos  e  os  cálculos  estudados  em  sala  de  aula. 

Sendo  assim,  verif icamos  que  permanece  a  concepção  de  que  o 

laboratório  tem como objetivo  a  verif icação/comprovação  de  leis  e 

teorias,  bem  como  a  de  que  é  o  momento  de  se  aprender  e 

compreender conceitos.
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No entanto, o entrevistado João apresenta uma ideia formada 

a  respeito  da  necessidade  de  se  diferenciar  as  metodologias  do 

laboratório didático tendo em vista o objetivo de formação do curso 

(l icenciado ou bacharelado).

“ . . .  você  não  pode  formar  um  l icenciando  usando  o 
mesmo  laboratór io  d idát ico  usado  para  um  bacharelado, 
são  veias  d ist intas.  Por  que  não?  Porque  você  está 
formando um l icenciado para t rabalhar  no Ensino Médio e 
aquela  d idát ica  que  você  ut i l iza  no  laboratór io  
normalmente  e le  não  vai  poder. . .  se  é  que  existe  a lguma 
didát ica  naqueles  processos  mecânicos  lá  de  repet i r  
procedimento. [ . . . ]  No  entanto,  para  a  pessoa  que  está  
fazendo  l icenciatura,  para  começar  e le  não  vai  ter 
aqueles  equipamento  em  sala  de  aula  e  não  vai  
conseguir  reproduzi r  aqui lo  daquela  forma  e  também não 
existe  aquele  interesse  de  fazer  no  Ensino  Médio  
aquelas mesmas medições”  (João).

O  licenciando  José  expressa  sua  opinião  frente  à 

metodologia  adotada nos laboratórios didáticos,  demonstrando que 

não concorda com a mesma.

“Eles  [os  professores]  querem  que  nos  tornemos  f ís icos 
como  eles,  como  o  pessoal  do  bacharelado. . .  como  o  
pessoal da Fís ica Teórica.”  (José).

E  complementa  sua  fala,  destacando  outra  característica 

marcante do Laboratório Tradicional: a relevância dada ao relatório 

experimental.

“Acho  também  que  é  para  fazer  o  re latór io,  aprender  a 
escrever. . .  a lém da prát ica.. .  para escrever” (José).

A  fala  de  José  corrobora  Pinho  Alves  (2000)  quando  este 

afirma  sobre  a  importância  que  é  atribuída  ao  Relatório  dentro  da 

perspectiva do Laboratório Tradicional.

Uma  importante  característ ica  é  o  valor  atr ibuído  ao 
re latór io  experimental .  Tudo é dir igido  para a tomada dos 
dados,  elaboração  dos  gráf icos,  anál ise  dos  resul tados, 
comentár io  sobre  “erros  experimentais”.  O  relatório,  às 
vezes,  é  completado  na  própria  aula,  outras  vezes  em 
casa  e  torna-se  um  instrumento  de  “verificação  de 
aprendizagem”,  ou  seja,  se  está  de  acordo  com  o 
desejado pelo professor,  o aluno “aprendeu”  ( Ib id,  p.65 
– gri fos do autor) .
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Declarações  como  a  de  João  e  a  de  José  demonstram  certa 

modificação  na  concepção  destes  quanto  ao  papel  do  laboratório 

didático,  bem  como  sugerem  uma  a  insatisfação  com  o  ensino 

tradicional  no  Laboratório  Didático  do  IF-UFG  no  que  se  refere  à 

formação  de  professores.  Outro  indício  de  mudança  refere-se  à 

crít ica  feita  pelo  entrevistado  Rafael  no  momento  da 

experimentação. 

“Outra  crí t ica  aqui  é  que  mesmo  você  real izando  os 
experimentos,  mesmo as aulas  estando  casadinhas,  você 
não consegue al iar  e le  aos seus conhecimentos.  [ . . . ]  Não  
põe  você  pra  pensar. . .  pra  raciocinar. . .  não  tem 
problemat ização,  colocar  suas  ideias. . .  [ . . . ] .  Eu  acho  que 
o laboratór io  aqui peca nisso” (Rafael) .

Neste  sentido,  as  aulas  modificadas  em  virtude  da  pesquisa 

buscaram  não  reforçar  a  realidade  denunciada  pelo  l icenciando 

Rafael,  uma  vez  que  aqui  concordamos  com  Bachelard  (1996) 

quando  propõe  uma  visão  diferenciada  na  relação  entre  aluno  e 

professor  sugerindo  que  esta  relação  deve  ser  dialogada  e 

problematizada. 

Nesse  sentido,  o  ensino  de  ciências  (aqui,  mais 

especificamente,  da  Física)  “deve  favorecer  à  construção  de  um 

ambiente  que  estimule  a  troca  de  saberes  entre  o  aprendiz  e  o 

mestre”  (CARVALHO  FILHO,  2006,  p.15),  situação  que  podemos 

verif icar no relato abaixo.

“Aprovei tando  a  fa la  dos  alunos,  fa le i  um  pouco  sobre  a 
or igem  das  discussões  acerca  dos  conceitos  de 
movimento  e  repouso  [ . . . ]  lembrando  que  Aristóte les 
c lassi f icou  o  movimento  de  duas  formas  diferentes  – 
movimento  natural  e  movimento  v io lento  (nesse 
momento,  um  dos  alunos  me  auxil iou  a  encontrar 
expressão  correta  para  movimento  ‘v io lento ’  e  ‘natural ’  – 
o  que  demonstra,  mesmo  que  superf ic ia lmente,  certa  
le i tura  h istór ica  destes  conceitos)”  (Notas  de  campo  – 
Aula 1).

Este trecho registrado nas notas de campo, referente à aula 1 

que  tratava  da  demonstração  do  MU  e  da  comprovação  das 

funções  horárias  do  MRUV,  mostra  claramente  que  houve  esta 

troca  de  saberes  entre  professor  (pesquisadora)  e  aluno 
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(l icenciando).  E  isto  contribui  bastante  para  a  experimentação  que 

se pretendia demonstrar.

Assim,  podemos  concluir  que,  para  a  maioria  dos  alunos 

participantes  no  início  da  pesquisa,  o  laboratório  didático  no curso 

de  licenciatura  em  física  do  IF-UFG  tem  por  objetivos  principais 

discutir  procedimentos  experimentais;  verif icar/comprovar  leis  e 

teorias;  faci l i tar  a  aprendizagem  e  compreensão  de  conceitos;  e 

ensinar o método científ ico e habil idades práticas.

Ao  final  da  pesquisa,  nas  entrevistas,  percebemos  que  suas 

concepções  acerca  do  laboratório  didático  sofreram  pequenas 

mudanças.  No  entanto,  observamos  as  análises  crít icas  de  alguns 

deles  a  respeito  não  só  do  momento  de  experimentação  como 

também  do  próprio  laboratório  didático,  como  sugerem  Braga, 

Guerra e Reis (2012). Estes autores também afirmam que 

“Repensar  as  certezas  que  foram aprendidas  no  passado 
é  uma forma  de  reaprender  e  de  perceber  que  tudo  pode 
ser  quest ionado e pensado de outra forma” ( Ib id. ,  p.225).
 

Reforçando este pensamento trazemos um registro  das notas 

de campo, referente à Aula 1,  a  f im de demonstrar  de que maneira 

esta pesquisa buscou repensar estas certezas.

“ . . .  Esta  d iscussão  serviu  para  entrarmos  na  questão  da 
força,  di ferenciando  o  movimento  natural  do  movimento 
v io lento  por  meio  da  presença  ou  da  ausência  de  força 
impressa  em  um  corpo/objeto.  Fei to  isso,  questionei-os 
mais  uma  vez :  o  que  é  então,  movimento  e  repouso? 
Nenhum  dos  alunos  soube  ou  se  dispôs  a  responder.  
Alguns  afirmaram  que  jamais  haviam  pensado  nisto ” 
(Notas de campo – Aula 1).

Esta afirmação feita por alguns alunos neste relato registrado 

nas notas de campo deixam transparecer o quanto os licenciandos, 

geralmente,  não  questionam  os  conhecimentos  que  lhes  são 

repassados.  Tal  situação  corrobora  a  denúncia  feita  por  Demo 

(2009)  a  respeito  da  formação  de  sujeitos,  por  escolas  e 

universidades,  que  não  sabem  pensar  nem  aprender.  Também 

coincide  com  a  defesa  feita  por  Braga,  Guerra  e  Reis  (2012)  a 
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respeito  da  inclusão  da  HFC  nas  l icenciaturas  visando  forjar 

professores que possam pensar e questionar a ciência.

Podemos  concluir,  então,  que  a  maioria  dos  l icenciandos 

compreende,  inicialmente,  o  laboratório  didático  dentro  da 

discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”  enquanto  Laboratório 

Tradicional.  Porém,  algo  interessante  chama  a  atenção  nesta 

pesquisa:  mesmo  visualizando  o  laboratório  dessa  forma,  esta 

mesma  maioria  demonstra  o  interesse  por  um  laboratório 

diferenciado que atenda melhor aos propósitos da l icenciatura. 

Tal  fato  nos  ajudará  a  avaliar  a  possibi l idade  de  adotarmos 

metodologias  diferenciadas  no  laboratório  didático,  um  dos 

objetivos desta pesquisa que será tratado na seção 3.2, a seguir.

3.2  POSSIBILIDADES  E  LIMITES  DAS  METODOLOGIAS 

DIFERENCIADAS NO LABORATÓRIO DIDÁTICO

No  questionário,  foi  incluída  a  seguinte  pergunta  aos 

licenciandos  matriculados  na  discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”: 

Se você pudesse modificar as aulas no Laboratório Didático, o que 

faria?. Ressaltamos  que  incluímos  esta  pergunta  no  questionário 

diagnóstico  não  com  a  pretensão  de  definir  como  adequada  ou 

inadequada a metodologia que era adotada no laboratório antes da 

realização  da  pesquisa.  O  objetivo  desta  pergunta  era  o  de 

investigar,  previamente,  se  havia  algum  licenciando  insatisfeito 

com  a  metodologia  do  Laboratório  Didático  já  em  seu  primeiro 

contato com o mesmo. 

Naquele  momento,  esta  investigação  era  importante  para  a 

pesquisa  no  sentido  de  percebermos se  haveria  a  possibi l idade de 

abertura  dos  l icenciandos  a  novas  metodologias  no  laboratório  ou 

se  haveria  alguma  resistência,  por  julgarem  adequado  o  modo 

como as aulas eram ministradas. 

Sendo  assim,  ao  analisarmos  os  questionários  respondidos, 

observamos  que  dentre  os  11  (onze)  participantes,  08  (oito)  deles 

manifestaram a vontade de modificar algum aspecto do Laboratório 
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Didático:  José,  Lucas,  Rafael,  Gabriel,  Marcos,  Rodrigo,  Carlos  e 

Pedro.  Somente  03  (três)  afirmaram  que  não  fariam  alterações: 

Maria,  Fernando  e  João.  Tal  análise  já  sinalizou  que  haveria, 

portanto,  abertura  a  introdução  de  novas  metodologias  no 

laboratório didático.

Os  motivos  elencados  pelos  08  (oito)  l icenciandos 

relacionavam-se  à  necessidade  de  modificar  as  aulas  no  LD  ao 

contexto  da  licenciatura;  a  posturas  crít icas  frente  ao  Laboratório 

Tradicional;  e  a  abertura  à  introdução  de  novas  metodologias  no 

LD Sendo assim, destacamos: 

a) O  anseio  por  experimentos  mais  voltados  ao  dia  a  dia  dos 

estudantes,  ao  cotidiano  escolar  do  Ensino  Médio,  tendo  em 

vista  que  na  escola  de  Ensino  Médio  quando  há  aparatos 

experimentais  estes  não  se  assemelham  aos  util izados  nas 

aulas do Laboratório Didático do Ensino Superior.  

“Real ização  de  experimentos  para  serem  usados  no  dia-
a-dia” (Lucas).
“Experiências  vol tadas  mais  ao  cot id iano,  mais  
acessíveis  ao  Ensino  Médio  onde  não  contamos  com 
tantos recursos” (Marcos).

b) A vontade de ter  maior  l iberdade de manuseio em relação ao 

experimento, valorizando mais o momento da experimentação 

e incrementando com discussões conceituais.  

“Expl icar ia  melhor  os  conceitos  explorados  e  em seguida 
proporia  um  problema  para  que  o  a luno  pudesse 
raciocinar  sobre  o  assunto  apl icado  à  real idade” 
(Rafael) .
“Far ia  dela  uma  aula  mais  d inâmica,  apesar  de  já  ser  
uma aula com mais movimento,  porém valor izando mais  a 
parte experimental”  (Rodrigo).
“Mais  l iberdade  para  o  estudante  t i rar  suas  conclusões,  
por  exemplo,  na ut i l ização  de  um experimento e le  sabe a  
que  aula  se  refere  este  experimento  (porém  não  sabe 
como ut i l izar  o experimento)”  (José).

c) Aumento  do  número  de  aulas  ou  do  tempo  das  aulas,  bem 

como a supressão do relatório experimental.  

“Colocaria  aulas com maior  tempo” (Pedro).
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“Acho  os  re latór ios  desnecessários,  então  mudaria  isso” 
(Gabrie l) .
“Aumentar ia a quant idade de aulas” (Carlos).

Os relatos  de  Rafael,  Rodrigo,  José,  Lucas  e  Marcos  vão  ao 

encontro  da  ideia  de  Bachelard  (1996)  no  que  se  refere  à 

construção do conhecimento  científ ico.  Ao concordarmos que esse 

conhecimento  é  mediado  pela  técnica,  entendemos  que  em  um 

curso de formação de professores a experimentação científ ica deve 

adquirir  um caráter  dialético  ao  mesmo  tempo  em que  confronta  a 

experiência comum.

Também acreditamos  que a  realização  de  experimentos  mais 

l igados  ao  dia  a  dia  do  Ensino  Médio  (onde  a  maioria  dos 

licenciandos  atuará)  com  uma  adequada  discussão  histórico-

fi losófica  acerca  do  conceito  ou  teoria  envolvida  contribuiria 

significativamente para a formação destes professores. 

Rosa  e  Rosa  (2007)  destacam  que  a  construção  de 

equipamentos  didáticos  deveria  ser  abordada  nos  cursos  de 

formação de professores.

O  ensino  experimental  nos  cursos  de  formação  de 
professores  deve,  no  entender  do  grupo,  envolver  a 
questão  da  construção  de  equipamentos  didát icos, 
pr incipalmente no que se refere  ao detalhamento de suas 
construções  a  part i r  de  mater ia is  a lternat ivos,  com vistas 
a reprodução destes no ambiente escolar ( Ib id. ,  p.328).

O  licenciando  deveria  então,  nesta  perspectiva,  vivenciar  o 

experimento desde sua construção,  passando pela experimentação 

e  pela  análise  dos  possíveis  erros  experimentais  (teóricos  e 

técnicos5),  até  as conclusões acerca do fenômeno estudado.  Desta 

forma, acompanharia  o  processo de construção do conhecimento e 

potencial izaria o desenvolvimento de uma cultura científ ica.

. . .  para  o  pensamento  c ient í f ico,  o  progresso  demonstra-
se,  é  demonstrável ,  a  sua  demonstração  é  mesmo  um 
elemento  pedagógico  indispensável  para  o 
desenvolv imento  da  cul tura  c ient í f ica  (BACHELARD, 
1971, p.205).

5 Erros  teór icos  aqui  entendidos  como  aqueles  erros  conceituais  que 
geralmente  surgem  no  momento  da  problemat ização  e  d iscussão  conceitual . 
Erros  técnicos  são  aqueles  l igados  à  experimentação  quando  da  ut i l ização  de 
instrumentos de medida e no manuseio do aparato experimental .
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Desta  feita,  seriam  contempladas  as  duas  necessidades 

formativas  que  destacamos  no  início  deste  trabalho,  a 

experimentação e a discussão epistemológica. 

Parafraseando  Alves  Filho  (2000a),  o  laboratório  da 

licenciatura deveria ser um laboratório que auxil iassem as rupturas 

(no  sentido  bachelardiano),  auxil iando  na  consolidação  de  uma 

personalidade  epistemológica  do  futuro  professor  fortalecendo  seu 

entendimento  da  Física/Ciências  enquanto  uma  forma  de  ver  o 

mundo.

No  entanto,  sabemos  que  há  l imitações  relacionadas  ao 

tempo  de  execução  dos  experimentos,  tempo  de  permanência  no 

laboratório  e  ao  tipo  de  laboratório  que,  geralmente,  se  uti l iza 

nestes cursos de formação. 

As  falas  de  Pedro,  Gabriel  e  Carlos  denunciam  estas 

limitações  nas  aulas  do  Laboratório  Didático  do  IF-UFG, 

confirmando  os  dados  da  pesquisa  de  Alves  Filho  (2000b),  que  ao 

retratar  algumas  características  do  Laboratório  Tradicional  afirma 

que  este  modo  de  estruturar  as  aulas  parece  contribuir  muito 

pouco para a construção do conhecimento científ ico.

Compreendemos,  assim,  a  partir  desta  análise  inicial  que  os 

licenciados concordam com a introdução de uma nova metodologia 

nas aulas do “Laboratório de Física I”. 

Como já  dissemos anteriormente,  buscamos  nos  aproximar  o 

máximo  possível  de  um  Laboratório  com  enfoque  Epistemológico, 

conforme  descrevem  Moreira  e  Levandowski  (1983).  Nesta 

perspectiva,  modificamos  quatro  aulas  do  laboratório  didático 

conforme  explicitado  no  item  2.3  deste  trabalho  que  trata  da 

proposta  de  modificação  das  aulas  e,  após  isto,  convidamos  os 

licenciandos a participarem da entrevista semiestruturada. 

Uma  das  aproximações  feitas  refere-se  à  discussão 

conceitual  no  momento  da  introdução.  No  caso  desta  pesquisa, 

uti l izamos como fio condutor o conceito de força por identif icarmos 
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sua  presença  em  todos  os  04  (quatro)  experimentos  trabalhados 

nas aulas.

Sendo  assim,  passaremos  a  analisar  as  ideias  dos 

licenciandos  acerca  da  adoção  de  novas  metodologias  no 

laboratório  didático  após a  realização  das aulas  modificadas.  Para 

isto,  uti l izamos  duas  perguntas  durante  a  entrevista  (APÊNDICE 

III):

• “Agora que você já cursou 1 semestre de Laboratório Didático 

e vivenciou as duas abordagens (a do professor da turma e a 

proposta pela pesquisa,  como devem ser,  em sua opinião, as 

aulas no Laboratório Didático?” 

• “Discutir  conceitos  no  Laboratório  Didático  contribui  ou 

prejudica a aula experimental. Por quê?” 

Estas  duas  questões  vêm  ao  encontro  da  questão  proposta 

no  questionário  (APÊNDICE  II),  “Se  você  pudesse  modificar  as 

aulas  no  Laboratório  Didático,  o  que  faria?”,  cujas  respostas  já 

apontavam  para  o  anseio  da  maioria  dos  licenciandos  por  novas 

metodologias para o Laboratório Didático.

Dos  05  (cinco)  entrevistados,  04  (quatro)  afirmaram  que  as 

aulas deveriam ser  mais dinâmicas e não apenas,  uma reprodução 

mecânica  de  equações  e  procedimentos  experimentais.  Somente  o 

João disse estar satisfeito com aulas.

“Como  eu  lhe  d isse,  eu  pensava  uma  coisa  e  estou  até  
sat isfe i to  com as  aulas  [ . . . ] .  A  apost i la  é  muito  boa.  Não  
sei  se  estou  me  contentando  com  pouco  (r isos).  Eu  
entendo  o  que  está  lá,  eu. . .  não  tem  aquela  d iscussão  
histór ica,  aquela coisa” (João).

E,  ao  responder  a  segunda  pergunta  acima  destacada,  João 

deixou transparecer que,  em sua visão, a discussão conceitual  não 

contribui  para  a  aula  experimental.  Mesmo  não  dizendo  que 

prejudica,  elencou  o  pouco  tempo  e  o  excesso  de  medições  como 

impeditivos  de  tal  prática  no  laboratório  didático,  porém  em 
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nenhum  momento  enfatizou  a  importância  da  discussão  conceitual 

para a experimentação.

“Olha,  dependendo  do  experimento  que  você  for  fazer  às 
vezes  não  sobra  tempo  para  isso.  Aí  você  passa 
arrochado  para  fazer  tudo  o  que  pede  al i ,  ta lvez  fosse  a 
questão  deles  [professores]  enxergarem  isso. . .  não,  o 
a luno  já  sabe  o  passo  para  fazer  a  medição  e  então  em 
vez  de  mandar  a  gente  fazer  5  ou  6  medições,  ta lvez  
ganharia  um  pouco  mais  de  tempo  e  t rabalhar ia  essa 
parte sócio-histór ica aí. ”  (João).

Os  demais  entrevistados  (Lucas,  José,  Gabriel  e  Rafael) 

também  definiram  como  deveria  ser  o  laboratório  didático  para 

eles,  após a vivência  das aproximações ao enfoque epistemológico 

proposta  nesta  pesquisa.  Inclusive,  foi  destacada  em  uma  das 

falas,  que  seria  interessante  a  discussão  da  importância  dos 

experimentos trabalhados para a formação docente.

“Acho  que  ser ia  bom  você  expl icar  de  onde  veio  aquele 
assunto,  porque  vai  estudar  aqui lo,  qual  a  importância 
daquilo  para  sua  formação.. .  expl icar  mesmo  o 
conceito,  mais  teór ico,  e  com  essa  expl icação  eles  vão 
entender  melhor  como  é  o  procedimento  experimental”  
(Gabrie l  – gr i fos nossos).

Para  Lucas,  a  metodologia  do  laboratório  deveria  ser 

centrada no aluno. Deveria ser um laboratório que problematizasse 

o  fenômeno  estudado,  que  fossem  feitas  perguntas  aos 

licenciandos e que suas dif iculdades fossem consideradas. 

“ . . .  Aqui  o  professor  pede,  faz  uma  proposta  de  aula  e  
faz  a  gente  fazer  um  relatór io,  tudo  para  ver  o  que  a  
gente  entendeu.  Mas  muita  gente  termina  a  aula  e  f ica. . .  
e le  mesmo  inventa  a lguma  coisa  e  vai  fazer,  aí  é  onde 
meio  que  já  vai . . .  ah,  será  que  se  eu  f izer  assim  dá 
isso. . .  é  onde  ele  vai  t i rando  as  dúvidas.  Aí  ser ia  mais  
fáci l  e le  [o  professor]  perguntar  para  os  alunos...  fazer  
uma  proposta  de  aula  voltada  para  as  dif iculdades 
dos  alunos ,  para  t i rar  mais  dúvidas,  esclarecer  mais  os 
a lunos”  (Lucas – gr i fos nossos).

A  ideia  de  Lucas  agrega-se  em  parte  à  de  Rafael,  que 

reclama  que  o  conhecimento,  no  laboratório  didático,  é  “passado 

de  cima  para  baixo”  sem  considerar  o  l icenciando  com  suas 

perspectivas  e  dif iculdades.  Para  Rafael  o  laboratório  deveria 
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proporcionar,  além  da  discussão  histórico-fi losófica,  um  momento 

de social ização dos conhecimentos. 

“Tinha  que  ser  um  laboratór io  que  fosse  vol tado  para  a 
área  cient í f ica,  com  certeza,  o  curso  que  a  gente  está  
fazendo  é  esse,  mas  que  desse  a  oportunidade  para  que 
as  pessoas  pudessem  manter  a  socia l ização.  Ou  seja,  
onde  eu  pudesse  transformar  meu  conhecimento  e  
unir  junto  com  os  dos  outros  para  chegar  num 
consenso  comum .  [ . . . ]  Só  acontece  o  seguinte,  como 
aqui  a  maior ia  dos  experimentos  são  uma  sequência  do 
outro  e,  mesmo  com  o  tanto  de  experimento  que  tem 
aqui,  o  tempo  dele  já  é  muito  pouco,  para  fazer  isso  
[socia l izar ]  demandaria  mais  tempo,  aí  o  problema 
poderia  estar  aí.  Aqui  o  conhecimento  é  passado  de 
cima para baixo ”  (Rafael  – gr i fos nossos).

Sua ideia lembra a de Bachelard (1971), quando este trata da 

escola científ ica6 e destaca que o pesquisador  deve assumir  que é 

impossível  descobrir  tudo  sozinho.  De  igual  modo  sua  fala 

evidencia  a  ausência  da  concepção  epistemológica  inadequada  de 

uma  ciência  individualista  e  eli t ista  que,  dentre  outros  fatores, 

desconsidera a intersubjetividade coletiva (OLEQUES et al.,  2013). 

Aqui,  destacamos um diálogo  registrado  nas  notas  de  campo 

referente  à  aula  3  que  tratava  do  Teorema  Trabalho-Energia 

Cinética.  Neste  diálogo,  entre  05  (cinco)  l icenciandos  além  da 

pesquisadora,  observamos  o  surgimento  de  uma  espécie  de  roda 

de discussão.

“Pesquisadora:  E  qual  ser ia  então  a  re lação  entre  força 
e energia? Entre esses dois conceitos?
_  Eu  acho  que  força  é  resul tado  da  energia.  –  terceiro 
aluno .
Pesquisadora:  A força é resul tado da energia?
_ Isso.  – conf i rma o terceiro aluno .
_  P’cê  [Pra  você] . . .  p ’cê  [Pra  você]  conseguir  uma  força  
você  tem  que  apl icar  energia  de  alguma  coisa. . .  
entendeu.. .  energia  térmica,  energia  mecânica. . .  – 
quarto aluno .
_  Tá,  mas  a  energia  vem.. .  vem  pela  força.  –  segundo 
aluno .
_  Eu  acho  que. .  que  é  contrár io. . .a  energia. . .  –  quinto 
aluno  ( in terrompido pelo segundo aluno).

6 “Parece  que  o  caráter  socia l  das  c iências  f ís icas  se  manifesta  precisamente 
pelo  evidente  progresso  dessas  ciências.  O  t rabalhador  isolado  deve 
confessar  <<  que  não  ter ia  conseguido  descobrir  tudo  isso  sozinho>>.  O 
progresso  dá  a  estas  c iências  uma  verdadeira  h istór ia  do  ensino  cujo  caráter 
socia l  não  pode  ser  desprezado”  (BACHELARD,  1971,  p.148  –  gri fos  do 
autor ) .
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_  . . .  acontece  pelas  interações  das  forças  –  segundo 
aluno .
_  Vamos  anal isar  um  motor,  por  exemplo  –  propõe  o 
quarto  aluno  –  pra  você  ter  a  energia  mecânica  você 
precisa. . .  pra  você  ter  a  força  precisa  da  energia. . .  
térmica  de  dentro  do  motor.  Que  a  energia  térmica  fo i  
convert ida em energia mecânica.  
_  Mas  aí  o  movimento  lá  dentro  tem fo i  t ransformado  em 
energia  térmica  porque  ‘os  p istão’  movimenta.  – 
segundo aluno .
_  Não,  ‘os  p istão ’  movimenta  por  causa  da  energia  
térmica  da  reação  explosiva.  Pr imeiro  vem  a  energia 
térmica,  depois vem a energia mecânica.  – quarto aluno .
_ Mas alguma coisa é jogado lá. . .  – segundo aluno .
_ Por causa da força elétr ica – quinto aluno .
_  Mas  a  energia  térmica  virou  energia  mecânica  e  pôs  o  
carro  em movimento.  – quarto aluno .

Neste  momento,  os  a lunos  já  estão  discut indo  entre  s i  
numa  espécie  de  roda  de  discussão,  inclusive,  de  costas 
para  mim.  Cada  um  argumentando  em  favor  do  que 
pensa.  Momento  raro  nas  aulas  do  laboratór io  d idát ico” 
(Notas de campo – Aula 3).

Este  momento  de  troca  de  ideias  contribui  para  se  evitar  o 

reforço  de  uma  visão  socialmente  neutra  da  ciência,  no  que  se 

refere  à  desconsideração  do  caráter  social  do  conhecimento 

científ ico (OLERQUES et al., 2013).

É  interessante  destacar  o  modo  como  a  abordagem  adotada 

busca  contemplar  o  anseio  pela  social ização  dos  conhecimentos, 

conforme  relata  Rafael  em  sua  fala.  No  entanto,  Rafael  também 

destaca  como  impeditivo,  o  tempo.  De  igual  modo,  este  mesmo 

limitante  é  destacado  por  outro  entrevistado,  José,  mesmo 

julgando interessante a abordagem histórico-fi losófica.

“Acho  que  é  interessante  a  abordagem  histór ica  e 
f i losóf ica,  mas  o  tempo  é  curto,  é  muito  corr ido.  [ . . . ]  
Sempre  tem o  tempo  para  atrapalhar  tanto  no  laboratór io 
quanto na sala de aula” (José).

Nesta  perspectiva,  as  aproximações  feitas  rumo  à  inserção 

de  um  Laboratório  Epistemológico  mostraram-se  frutíferas,  uma 

vez  que  a  maioria  dos  l icenciandos  entrevistados  concorda  que  a 

Licenciatura  deve  possuir  um  Laboratório  Didático  com 

metodologia diferenciada.

E,  por  isso,  questionamos  os  entrevistados  sobre  a 

possibi l idade  de  discutir  conceitos  no  Laboratório  Didático.  Vimos 
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acima  a  opinião  de  João  acerca  desta  pergunta  não  atribuindo 

relevância  a  essa  discussão  no  âmbito  do  Laboratório.  No  entanto 

ao contrário  dele,  Gabriel  ressaltou que seria  de grande valia  para 

sua aprendizagem afirmando que, do jeito que se faz atualmente, é 

interessante apenas aos alunos do curso de bacharelado.

“Contr ibui  muito,  você  vai  entender  o  experimento,  se 
você  não  expl icar  o  que  está  fazendo  vai  ser  uma  coisa  
mecânica,  você  só  vai  reproduzir  o  procedimento 
experimental  da  apost i la ,  você  não  vai  nem  entender  o 
que  está  fazendo,  o  que  está  acontecendo,  o  porquê  
daqui lo.  [ . . . ]  Desse  je i to  que  é  fe i to,  acho  que  ser ia 
interessante para o bacharelado [ . . . ] ”  (Gabrie l) .

Outro  entrevistado,  o  Lucas,  foi  mais  específico  citando  de 

que  modo  as  modificações  propostas  neste  trabalho,  durante  as 

aulas  no  laboratório,  contribuíram  para  seu  entendimento  acerca 

das atividades. 

“Ajuda  muito  porque  já  fa lava  do  conceito,  d iscut ia  a  
h istór ia  dele  e  ia  lá  demonstrar,  aí  já  f icou  mais  fáci l  o 
entendimento.  Fís ica  o  que  pega  mais  é  o  entendimento,  
é  o  conceito.  Vê  a  fórmula  matemática  e  na  hora  de  
aplicar  ele  sabe,  mas  não  sabe  o  porquê .  Aí  você  [a 
pesquisadora]  fo i  lá,  demonstrou,  d iscut iu  o  conceito  e  
a judou muito a gente”  (Lucas – gr i fos nossos).

Por  adotarmos  Bachelard  como  um  dos  esteios  do  nosso 

trabalho,  buscamos  ler  e  apreender  suas  crít icas  em  relação  ao 

modo como o conhecimento científ ico  tem sido abordado,  tentando 

trazer  estas  contribuições  para  o  campo  da  formação  de 

professores.

Sendo assim, o relato anterior  nos faz recordar as crít icas de 

Bachelard  (1996)  em  relação  às  experiências  marcantes  e  cheias 

de  imagens  que  tendem a  aprisionar  o  espíri to  científ ico  na  etapa 

das  imagens  (Figura  01,  p.  09).  Para  evitar  esse  aprisionamento, 

segundo ele,

É indispensável  que  o  professor  passe  cont inuamente  da 
mesa  de  experiências  para  a  lousa,  a  f im  de  extra ir  o 
mais  depressa  possível  o  abstrato  do  concreto. 
(BACHELARD, 1996, p.50).
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Acreditamos,  a  partir  deste  relato,  que  contribuímos  para  a 

valorização  do  instinto  formativo  deste  licenciando  (e  quem  sabe 

dos outros).  Esperamos ter contribuído também com a formação de 

sua  personalidade  epistemológica  ao  trazermos  uma  abordagem 

capaz  de  favorecer  a  construção  do  conhecimento  científ ico 

através da introdução de aspectos da epistemologia histórica.

No  entanto,  podemos perceber  a  preocupação  de  Lucas  com 

a  aceitação  tácita  das  fórmulas  matemáticas  e  com  falsa  ideia  de 

que para “compreendê-las” basta saber aplica-las às mais diversas 

situações.  Comparti lhando  desta  preocupação,  a  fala  do  Rafael 

destaca que a discussão conceitual é necessária por complementar 

a formulação matemática.

“Ajuda porque eu acho  que  só as fórmulas matemáticas 
não  são  suficientes  para  resolver  determinado 
problema  [ . . . ]  por  exemplo,  t rabalho  é  força  vezes 
deslocamento [ . . . ]  dependendo do ângulo  você vai  ter  um 
trabalho  posi t ivo  ou  negat ivo.  Al i  na  fórmula  matemát ica 
é  só  força  vezes  deslocamento.”  (Rafael  –  gr i fos 
nossos).

Ambos,  Lucas  e  Rafael,  dão  indícios  em  suas  falas,  de  um 

passo importante à superação do estágio de geometrização (Figura 

01,  p.  09)  no qual  a  matematização é tida como prioridade e ponto 

final  do conhecimento científ ico.  A superação desta visão simplista 

da fórmula como algo que encerra um conhecimento abre caminhos 

para o próximo estágio do pensamento científ ico: a abstração.

É  interessante  observar  como  suas  falas  comungam  com  a 

crít ica  de  Bachelard  (1996  p.37)  que  afirma  que  a  preguiça 

intelectual  de  alguns  “maus  alunos  de  física”  os  leva  a 

“compreender”  a  fórmula  enquanto  resultado  de  algo  empírico,  um 

conjunto  de  números  disponíveis,  bastando  aplicar  a  cada  caso 

particular e pronto.

Já  o  entrevistado  José  afirma  que  a  discussão  conceitual 

durante  a  experimentação  contribui  sim,  mas  coloca  esta 

contribuição  atrelada  somente  à  confecção  do  relatório 

experimental.
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“A  discussão  ajuda  porque  você  tem  que  fazer  o 
re latór io,  tem que just i f icar  e tem que fazer  a anál ise dos  
resul tados.  Pr incipalmente  quando  é  re latór io  completo.  
É bem út i l ”  (José).

Sua  fala  ressalta  a  preocupação  com  este  instrumento 

avaliativo imposto dentro do escopo de um Laboratório Tradicional, 

lembrando que este momento “registro,  análise e interpretação dos 

dados”  (Quadro  04,  p.41)  não  foi  modificado  pela  pesquisa 

justamente por  se tratar  do método avaliativo  do professor  regente 

da discipl ina “Laboratório de Física I”.

No  que  se  refere  às  respostas  dos  l icenciandos  àquelas 

questões  adicionais,  que  deveriam  ser  respondidas  no  relatório,  a 

primeira  constatação  positiva  que  temos  de  que  possivelmente 

foram enriquecedoras  do  ponto  de  vista  do  convite  à  reflexão  vem 

da  fala  de  João.  Na  entrevista,  quando  questionado  sobre  o  que 

ele  entendia  por  força,  declarou  que a  situação-problema proposta 

no  experimento  sobre  Segunda  Lei  de  Newton  o  fez  parar  para 

pensar melhor sobre o conceito de força.

“ . . .  eu  parei  para  pensar  melhor  nesse  assunto  quando 
você  fez  aquela  pergunta  um  dia  na  sala  e  eu  respondi  
e la  por  extenso.  Você  perguntou  lá  como  e  expl icar ia  o  
que  é  força  para  uma  senhora  [ . . . ] .  Eu  sentei  para  fazer  
aqui lo  lá,  t ive  mais  tempo  para  ref let i r .  [ . . . ]  Eu  f iquei  
preocupado  com  aquela  pergunta,  como  é  que  um 
l icenciado  vai  expl icar  para  uma  senhora  de  idade,  né?”  
(João).

A seguir, a resposta que foi dada em seu relatório.

“A segunda le i  de Newton nos ensina que a taxa com que 
a  velocidade  de  um  corpo  de  massa  m  var ia  (por 
exemplo:  de 1 m/s para 3 m/s depois  para 5 m/s,  ou seja,  
aumentando  de  2  m/s  a  cada  segundo)  é  proporcional  à 
força que se apl ica  no mesmo.  Se você apl ica  certa força  
em um corpo de massa m capaz de acelerá- lo em 1 m/s a  
cada  segundo,  então  você  se  você  dobrar  a  intensidade 
da  força  a  aceleração  também  dobrará.  No  entanto,  se  
você  aumentar  a  massa  do  corpo,  você  precisará  de  uma 
força  maior  para  obter  a  mesma  aceleração  de  antes.  
Essas  duas  percepções  a  respeito  do  movimento  de  um 
corpo  sob  a  ação  de  uma  força  que  faz  var iar  a  sua  
velocidade  const i tuem  o  que  chamamos  de  segunda  le i  
de Newton,  eu matemat icamente pode ser  expressa como 
sendo F=ma” (João – Relatór io:  Segunda Lei  de Newton).
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Ainda  a  respeito  desta  situação-problema  proposta, 

apresentamos  a  resposta  de  José  que  afirma  que  não  adianta 

explicar, pois a senhora  não acreditaria.

“Como  ela  está  presa  nos  senso  comum  e  mesmo 
expl icando,  apenas  fa lando,  e la  não  acredi tar ia  e 
repassaria  a  seu  neto  sem muita  convicção;  ser ia  melhor 
demonstrar  experimentalmente  com  instrumentos  para 
que  ela  vendo,  percebesse  que  existe  a lgo  imperceptível  
em  nosso  cot id iano”  (José  –  Relatór io:  Segunda  Lei  de 
Newton).

Rafael,  no  entanto,  demonstrou  que  buscaria  elementos  do 

cotidiano  da  senhora  para  tentar  explicar-lhe  a  Segunda  Lei  de 

Newton.

“Vó,  vamos  ver i f icar  a  seguinte  s i tuação:  observe  esse 
copo  que  está  em  cima  da  mesa,  certo?  Vou,  com  a 
minha  mão,  apl icar  uma  força  hor izontal  no  copo.  Vou  
usar  esses  dois  vasos  de  rosas  que  está  em  sua  mesa  
para  l imitarmos  nossa  observação.  Quando eu  empurro  o 
copo  com  minha  mão  ele  começa  a  movimentar,  nesse 
instante  de  movimento,  juntamente  com a  força  da  minha 
mão o copo adquire uma var iação de velocidade, ou seja,  
possui  o  que  chamamos  de  aceleração.  Com  isso  eu  
posso  dizer  que  no  copo  existe  uma  força  que  faz  com 
que  ele  ande.  Observando  isso  posso  conclu ir  que  essa 
força  que  minha  mão  apl ica  no  copo  é  igual  a  massa  que 
o  copo  possui  mult ip l icado  pela  var iação  do   movimento 
dele  que  obedece  a  seguinte  fórmula:  F  =  m.a”  (Rafael  –  
Relatór io:  Segunda Lei  de Newton).

Quanto  à  discussão  histórico-fi losófica  feita  em  sala, 

encontramos  o  relato  positivo  de  Gabriel  em  resposta  à  segunda 

questão  adicional  proposta  no  experimento  da  aula  sobre 

Conservação  da  Energia  Mecânica  (últ imo  encontro).  Naquela 

ocasião  foi- lhes  solicitado  que  incluíssem  na  Introdução  do 

Relatório  Completo uma reflexão acerca das discussões realizadas 

em sala acerca do conceito de força.

Aqui  Gabriel  reforça  nossa  ideia  de  que  a  introdução  de 

elementos  da  epistemologia  durante  as  aulas  no  laboratório 

didático  são  possíveis  e  contribuem  para  a  compreensão  do 

fenômeno estudado.

“A  discussão  em sala  fo i  realmente  de  grande  val ia  para 
se  compreender  de  fato  a  def in ição  de  energia,  suas 
formas  e  apl icações  e,  f inalmente,  as  re lações  entre  s i  
como  é  o  caso  da  energia  potencia l  e  c inét ica  que  se  
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re lacionam  entre  s i  para  formular  o  pr incíp io  da 
conservação  da  energia  mecânica”  (Gabrie l  –  Relatór io:  
Conservação da Energia Mecânica).

De  igual  modo,  contribuem  também  para  fundamentar 

reflexões  acerca  das  diferentes  interpretações  sobre  um 

determinado  experimento,  bem  como  quanto  ao  modo  como  o 

professor  deve  considerar  as  concepções  prévias  de  seus  alunos. 

Como  exemplo,  podemos  citar  a  reflexão  de  João ao  responder  a 

questão  adicional  proposta  após  a  demonstração  da  1ª  Lei  de 

Newton.

“Grande  parte  dos  estudantes,  seja  do  Ensino  Médio  ou 
do  Ensino  Superior,  apresenta  a  concepção  al ternat iva  
de  que  deve  sempre  haver  uma  força  no  sent ido  do 
movimento.  para  ser  ef ic iente  o  ensino  de  Física  deve 
constru ir  o  conhecimento  f ís ico  part indo  das  concepções 
prévias  dos  alunos.  Essas  concepções  não  devem  ser 
v istas  como  obstáculo,  mas  como  alavanca  à  construção 
de um conhecimento c ient í f ico  sól ido  que  se  mostre  mais  
vantajoso  e  correto  em  relação  ao  conhecimento  prévio 
de  senso  comum  que  os  a lunos  apresentam”  (João  – 
Relatór io:  MRUV).

Sua  reflexão  vai  de  encontro  às  ideias  de  Bachelard  (1996) 

quando  este  afirma  que  as  concepções  prévias  dos  estudantes 

existem  e  devem  ser  consideradas  pelos  professores.  Para 

Bachelard,  o  conhecimento  científ ico  precisa  opor-se  ao 

conhecimento de senso comum, rompê-lo, superá-lo.

No  fundo,  o  ato  de  conhecer  dá-se  contra  um 
conhecimento  anter ior,  destru indo  conhecimentos  mal 
estabelecidos  [ . . . ] .  Quando  o  espír i to  se  apresenta  à 
cul tura  c ient íf ica  nunca  é  jovem.  Al iás,  é  bem  velho, 
porque  tem  a  idade  de  seus  preconceitos  (BACHELARD, 
1996, p.17-18 – gri fos do autor ) .

De  modo  geral  observamos  que  a  maioria  dos  licenciandos 

incluíram as análises solicitadas em seus relatórios  experimentais. 

Como  pode  ser  observado,  apresentamos  somente  as  respostas 

dadas  pelos  05  (cinco)  entrevistados  como  forma  de  melhor 

contribuir  para  a  análise  aqui  proposta,  uma vez que temos outros 

registros destes mesmos indivíduos.

Assim  como  João,  os  demais  l icenciandos  entrevistados 

também  pararam  para  refletir  acerca  das  questões  adicionais, 
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mesmo sendo suas respostas muito  técnicas  como a de João,  com 

expressões  de  senso  comum como  a  de  Rafael  ou  desacreditadas 

como a de José. 

Até  aqui  evidenciamos  e  discutimos  algumas  concepções 

apresentadas  pelos  participantes  da  pesquisa  no  que  se  refere  às 

possibi l idades  e  aos  limites  na  adoção  de  uma  metodologia 

diferenciada  para  o  laboratório  didático,  quando  buscamos 

aproximar  a  metodologia  atual  do  Laboratório  Tradicional  rumo  a 

um Laboratório Epistemológico.

Verif icamos  que  é  possível  acrescentar  elementos  de  um 

laboratório  epistemológico  através  de  algumas  modificações 

metodológicas  e,  com  isto,  promover  momentos  de  discussões 

histórico-fi losóficas e de reflexão dentro do laboratório didático. 

Novamente ressaltamos que os limites existem e, geralmente, 

estão  associados ao tempo e  à metodologia  inflexível  típica de  um 

laboratório  tradicional,  uma  vez  que  não  o  abolimos  por  completo 

em nossa pesquisa.

A  seguir,  analisaremos  mais  especificamente  os  pontos  de 

vista  dos  licenciandos  em  relação  à  introdução  de  aspectos 

histórico-fi losóficos no ambiente do Laboratório Didático.

3.3  A VISÃO DOS LICENCIANDOS ACERCA DAS DISCUSSÕES 

EPISTEMOLÓGICAS PARA A FORMAÇÃO DE FUTUROS 

PROFESSORES DE FÍSICA.

Para  iniciarmos  esta  análise,  primeiramente  precisávamos 

sondar os participantes da pesquisa a respeito de suas concepções 

acerca do que é epistemologia. Neste sentido, a pergunta inicial do 

questionário  (APÊNDICE  II)  buscou  averiguar  o  que  os 

licenciandos  sabiam  a  respeito  da  epistemologia  através  da 

pergunta  “Você  sabe  o  que  significa  epistemologia?  (  )Não  (   )

Sim”.  

No  momento  da  entrega  dos  questionários  orientamos  os 

licenciandos  que,  em  caso  afirmativo,  eles  deveriam  escrever  o 
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que  entendiam  por  epistemologia,  ou  seja,  deveriam  apresentar  o 

significado do termo. 

Dos 11 (onze) l icenciandos, 06 (seis) afirmaram que sabiam o 

que  era  epistemologia.  Das  06  (seis)  respostas,  03  (três)  se 

aproximaram da  ideia  que adotamos  em nosso trabalho,  qual  seja, 

a  Epistemologia  aproxima-se  da  área  de  Ensino  de  Ciências,  da 

História e Filosofia da Ciência, na medida em que se interessa pela 

investigação da natureza do conhecimento científ ico,  seu processo 

de construção e sua validação. 

A seguir apresentamos as ideias de Rodrigo, João e Gabriel.

 “Epistemologia  s igni f ica  o  estudo  das  Ciências  e 
fenômenos da natureza”  (Rodrigo).
“Esta  palavra  é  ut i l izada  e  teve  sua  or igem  no  meio  
c ient í f ico.  Epistemologia  é  o  estudo  do  grau  de  certeza  
do conhecimento c ient í f ico”  (João).
“O  campo  da  ciência  que  estuda  a  formação  da  própria 
c iência” (Gabrie l) .

As  outras  03  (três)  respostas  demonstraram  que  os 

licenciandos confundem Epistemologia com Metodologia (de Ensino 

ou de Pesquisa), conforme os registros de Pedro, Rafael e José.

“São  metodologias  ut i l izadas  para  o  norteamento  da 
pesquisa acadêmica” (Rafael) .
“São  os  métodos  ut i l izados  em  um  experimento  ou 
qualquer t rabalho cient í f ico” (José).
“Um  estudo  de  métodos;  forma  de  discut i r ;  no  caso  do  
curso  de  Física  ser iam  os  métodos  de  se  ensinar  
conteúdos  de  Física  de  forma  que  todos  possam 
compreender” (Pedro).

Podemos  observar  que,  apesar  de  algumas  concepções  se 

aproximarem  daquela  admitida  neste  trabalho,  elas  ainda 

apresentam certa fragil idade em relação ao entendimento do que é 

epistemologia.  Tal  constatação  fundamenta  a  ideia  de  que  as 

discussões  acerca  da  História  e  da  Filosofia  da  Ciência,  enquanto 

necessidades formativas  devem ser  abordadas durante a formação 

inicial  dos  professores  de  física  (MATTHEWS,  1995;  DEMO,  2009; 

MARTINS,  2007;  BRAGA,  GUERRA  e  REIS,  2012;  MORTIMER, 

2000).
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Sendo assim, durante as aulas buscamos trazer elementos da 

epistemologia  sempre  com  a  intenção  de  instigar  a  curiosidade 

epistemológica,  valorizando  o  instinto  formativo  dos  licenciandos. 

Buscamos também propor  experiências  de  pensamento,  discutir  os 

erros  (teóricos  e  técnicos)  que  iam  surgindo,  problematizar  o 

momento da experimentação e discutir conceitos.

É  claro  que,  em  alguns  momentos  a  abordagem  voltava  aos 

moldes do laboratório tradicional,  uma vez que nossa proposta não 

aboliu  sua  aplicação,  mas,  apenas  modificou  alguns  aspectos  da 

estrutura da aula. 

Após  a  execução  das  aulas,  propusemos  aos  entrevistados 

duas  perguntas  (APÊNDICE  III)  visando  evidenciar  o  que 

pensavam  a  respeito  da  importância  das  discussões 

epistemológicas para suas formações.

• A discussão epistemológica exige uma reflexão a respeito  da 

prática  docente  e  da  atividade  científ ica  em  busca  de  

conhecer  melhor  o  conteúdo  com  o  qual  de  se  está  

trabalhando.  A  pesquisa  propôs  esta  reflexão  a  respeito  do 

conceito  de  força  no  Laboratório  Didático.  Em  sua  opinião,  

essa  discussão  epistemológica  é  importante  para  a  sua 

formação enquanto professor de física?

• Em  geral,  você  acha  importante  saber  e  discutir  questões  

históricas e fi losóficas sobre os conceitos físicos? Por quê?

A  nosso  ver,  as  visões  dos  l icenciandos  acerca  destas 

questões  contribuiriam significativamente  para  uma melhor  análise 

dos  l imites  e  das  possibil idades  de  inserir  discussões 

epistemológicas  no  Laboratório  Didático  na  medida  em  que 

considerassem  relevantes  ou  não  tais  discussões  para  suas 

formações.

Quando  questionados  acerca  da  importância  da  discussão 

epistemológica  para  a  formação  docente,  os  entrevistados 

concordaram  que  é  muito  importante.  Segundo  eles,  esta 
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discussão  possibi l i ta  ao  professor  dentro  de  uma  abordagem 

histórico-fi losófica  trabalhar  de  modo  interdisciplinar  (João); 

permite  ao  professor  analisar  sua  prática  (Gabriel);  bem  como 

amplia  as  possibi l idades  de  abordagens  conceituais  durante  uma 

experimentação (Lucas). 

“ . . .  isso  é  importante  para  quem  vai  minist rar  aula.  A 
aula  poderia  ser  bem  melhor  para  quem  dominar  isso  e  
souber  com  detalhes  como  aquele  conhecimento  fo i  
desenvolv ido,  o  que  mot ivou  aqui lo.  Você  fa lar,  por 
exemplo,  em  f issão  nuclear  [ . . . ]  Não  é  só  chegar  lá  e  
fa lar  o  que  é  f issão  nuclear,  não  é  só  isso.  Por  t rás  do 
conceito  tem  todo  o  contexto  h istór ico,  inclusive  da 
Segunda  Guerra  Mundial .  O  professor  poderia  t rabalhar  
de  forma  interdiscip l inar,  dar ia  pra  fazer  muita  coisa”  
(João).
“Eu  acho  que  sim  porque.. .  por  exemplo,  se  você  for  dar  
uma  aula  é. . .  para  uma  classe,  por  exemplo,  se  você  for  
só  reproduzi r  o  que  tá  no  l ivro  sem  pensar  se  aqui lo  é 
importante  mesmo,  porque  as  vezes  você  pode  f i l t rar 
coisas  mais  importantes,  pode  pegar  outros  l ivros,  você 
pode  analisar  sua  prática . . .  se  ela  está  sendo  mesmo 
ef ic iente. . .você pode tentar  melhorar,  pode buscar  outras 
formas de dar aula [ . . . ] ”  (Gabrie l  – gr i fos nossos).
 “É  importante  porque  muitas  vezes  eu  perguntava,  no  
Ensino Médio,  onde é que e vou usar isso na minha vida? 
Aqui  a  gente  já  v iu  a  h istór ia  do  conceito  de  força  e  
comprovou  no  experimento.  Agora  aqui  você  já  vai  ter  
uma  ideia  mais  ampla,  dá  para  ter  mais  exemplos,  
mesmo na hora do experimento”  (Lucas).

O  relato  de  Gabriel  ao  enfatizar  o  uso  dos  conhecimentos 

epistemológicos  como  forma  de  melhorar  sua  prática  docente 

concorda  com  a  ideia  exposta  por  Matthews  (1995)  de  que  o 

professor  deve  possuir  um  conhecimento  crít ico  de  sua  disciplinar 

para  oferecer  aos  seus alunos um ensino  de  melhor  qualidade.  De 

igual  modo,  também  se  aproxima  de  Martins  (2007)  no  que  se 

refere à possibi l idade de uma intervenção mais qualif icada em sala 

de aula.

Ao mesmo tempo,  a  concepção de Lucas de  que a  discussão 

epistemológica amplia as possibi l idades de abordagens conceituais 

durante  uma  experimentação  destaca  a  potencialidade  da 

epistemologia  em  permitir  ao  futuro  professor  pensar  diferentes 

possibi l idades de experimentação (BACHELARD, 2000).

92



É  interessante  ressaltar  a  observação  que  João  faz  ao 

estender  a  necessidade  de  discussões  epistemológicas  para  a 

formação  do  aluno  de  bacharelado,  uma  vez  que  esta  sua  análise 

corrobora o descrito por Rosa e Penido (2005) ao afirmarem que os 

professores  dos  cursos  de  graduação  em  Física  não  vivenciam 

discussões de HFC.

“ Isso  é  um  problema  sér io,  né. . .  porque  o  a luno  de 
bacharelado  acaba  virando  professor  mesmo,  a lém  de 
ser  pesquisador.  O cara chega lá,  na Universidade, e não 
viu  epistemologia,  nem  psicologia,  e le  não  fo i  formado 
para ser  professor” (João).

Já  as  falas  de  Rafael  e  José,  além  de  confirmarem  a 

importância  das  discussões  realizadas  para  suas  formações 

ressaltam que a abordagem feita durante a pesquisa poderia tomar 

outras  formas:  além  de  conceitualizar  força,  contextualizá-la 

(Rafael);  e,  ao  invés  de  util izar  experimentos  prontos,  elaborar 

seus próprios experimentos (José).

“É  importante,  mas  acho  que  além  da  conceitual ização 
do  conceito  de  força  t inha  que  ter  contextual ização.  
Porque  as  vezes  você  vai  dar  aula  em  um  determinado 
lugar  que você expl ica  as coisas para os a lunos que está  
tota lmente  fora  do  cot id iano,  da  vida  do  aluno.  Agora,  
você expl icar  o conceito,  contextual izar  e colocar  o a luno  
para  manipular  o  experimento,  ele  vai  poder  abstra ir  
muito mais”  (Rafael) .
“É  importante,  porém,  deveria  ter  outra  abordagem.  Ao 
invés  de  pegar  experimento  já  pronto  deveria  ser  um 
laboratór io onde nós mesmos fazermos os mater ia is  junto 
com a discussão epistemológica” (José).

Concordamos  com  a  crít ica  feita  por  Rafael  a  qual  coincide 

com  a  fala  de  Mach  sobre  a  importância  da  contextualização  no 

ensino  de  ciências  apresentada  no  trabalho  de  Matthews  (1995, 

p.185)  de  que  “o  mundo  dos  fenômenos  vividos  é  vital  para  a 

educação  em  ciências,  pois  é  nele  que  a  curiosidade  e  a 

fascinação começam”.

A  sugestão  feita  por  José  corrobora  a  fala  de  Rosa  e  Rosa 

(2007)  ao  apontarem  como  importante  a  inclusão  de  momentos 

voltados  à  construção  de  equipamentos  didáticos  durante  a 

formação docente. 
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A  segunda  pergunta  feita  aos  licenciandos  não  visava 

verif icar  diretamente  a  relação  das  discussões  epistemológicas 

com  suas  formações,  contudo  a  resposta  a  ela  nos  possibil i taria 

complementar as concepções dos estudantes acerca desta relação. 

Desta  feita,  lhes  perguntamos  se,  no  geral,  julgavam 

importante  saber  e  discutir  questões  históricas  e  fi losóficas  sobre 

os  conceitos  físicos.  Percebemos,  a  partir  das  respostas  que  nem 

todos  atribuíam tal  importância  durante  a  formação  docente,  como 

podemos observar na fala de Gabriel e Lucas.

“ . . .  no  ensino  superior,  faculdade,  aí  já  é  quem  gosta  e  
tem interesse.”  (Lucas).
“Acho  que agora  não vai  inf luenciar  muito,  mas  na minha  
prát ica  vai  me  inf luenciar  muito.  [ . . . ]  agora  eu  não  tenho  
muita  noção  de  como  é  que  vou  dar  aula  [ . . . ] .  Mas,  são 
essas  partes  conceituais  que  vão  me  dar  embasamento 
para eu prat icar depois.”  (Gabrie l) .

A fala  de  Lucas deixa  transparecer  que fazer  uso  da  História 

e  da  Filosofia  da  Ciência  é  algo  que  depende  do  interesse  do 

futuro  professor.  Já  na  fala  de  Gabriel,  entende-se  que a  qualquer 

momento após a formação inicial  e a depender da necessidade, ele 

(o professor) se apropriará destes conhecimentos, ou seja, também 

é algo facultativo.

Percebemos  certa  incoerência  nas  falas  de  Lucas  e  Gabriel, 

pois  apesar  destes  licenciandos  julgarem  importante  a  discussão 

epistemológica  para  suas  formações  enquanto  professores  (em 

resposta  à  pergunta  anterior),  não  a  consideram  enquanto  uma 

necessidade  formativa  eminente  (concepção  adotada  nesta 

pesquisa).

No  entanto,  pensamos que  sem a  criação  de  momentos  para 

a  discussão  epistemológica  durante  a  formação  docente  ou, 

quando  criados,  sendo  eles  facultativos  (como  por  exemplo,  em 

forma  de  discipl inas  optativas)  colaboraremos  para  uma  formação 

assistemática  de  personalidades  epistemológicas  dos  professores, 

como nos alerta Matthews (1995) ao dizer que,

A  epistemologia  do  professor  é  formada 
assistemat icamente,  is to  é,  e la  é  construída  a  part i r  do 
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processo  de  educação  via  le i tura  de  l ivros- texto  descr i to 
por  Kuhn.  Por  isso,  consiste  de  preconceitos 
general izados  que  não  são  abalados  pela  informação 
histór ica,  ou  pela  anál ise  f i losóf ica  (MATTHEWS,  1995, 
p.187).

Os entrevistados  Rafael  e  João  concordam que  é  necessário 

saber  História  e  Filosofia  da  Ciência  para  poder  discutir  com 

propriedade  conceitos  físicos  e  que  isto  é  importante  durante  a 

formação  docente,  configurando-se  como  uma  necessidade 

formativa.  Eles  se  justif icam  uti l izando  o  viés  da  prática  docente, 

ou  seja,  dos  reflexos  de  suas  posturas  teóricas  quando  estiverem 

atuando em sala de aula.

“Mas  eu  i r ia  fazer  o  seguinte,  eu  i r ia  bater  no  coração 
dele  para  e le  pesquisar. . .  porque  a  grande  importância  é  
isso,  a  cur iosidade  do  aluno.  Com  certeza,  no  momento  
que  eu  chegar  lá  e  quando  eu  fa lar  com  meus  alunos 
todos  vão  f icar  cur iosos  pra  saber  e  vão  pesquisar  e  vão  
chegar  na  sala  de  aula  com  um  monte  de  coisas  novas.  
Mas se  de todos,  achar  pelo  menos um que  f izer  isso,  eu 
já  ganhei  essa  questão  de  expl icar  a  parte  h istór ica  de 
determinado  conceito,  nossa,  de  grande  importância  isso 
daí”  (Rafael) .

A  exemplo  da  resposta  à  pergunta  anterior,  o  entrevistado 

Rafael  novamente aproxima sua fala  à de Matthews (1995)  quando 

este  cita  Mach.  Para  Mach,  segundo  Matthews  (1995),  a 

curiosidade  e  a  fascinação  dos  alunos  ao  estudarem  ciências 

surgem  da  contextualização  dos  fatos  científ icos  às  suas 

realidades,  curiosidade  esta  que  o  entrevistado  destaca  e  afirma 

que  tentará  estabelecer  em  suas  aulas.  E  isto  é  possível  a  partir 

da  discussão  de  aspectos  da  história  e  da  fi losofia  da  ciência, 

principalmente, durante a formação inicial.

Um  professor  de  ciências  com  conhecimento  de  HFS 
pode  auxi l iar  os  estudantes  a  compreender  exatamente 
com  a  ciência  apreende,  e  não  apreende,  o  mundo  real , 
viv ido e subjet ivo  (MATTHEWS, 1995, p.185).

Nesta  perspectiva,  o  entrevistado  João também  destaca  a 

importância  da  contextualização  por  parte  do  professor  durante  o 

ensino de conceitos físicos.
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“É importante  pelos depoimentos que você tem de alunos  
que adoravam o professor  de Fís ica.  [ . . . ]  O professor  que 
vai  para  a  sala  de  aula  e  consegue  esclarecer  os  fatos 
históricos  que  vem  por  detrás  do  conceito  e  consegue 
mostrar  ao  aluno  a  importância  daqui lo  h istor icamente  e 
na  vida  dele  [do  aluno]  atualmente. . .  porque  não  é  só 
contextual izar  com  histór ia  e  passado,  mas 
contextual izar  com a vida do aluno – Paulo  Freire!”  (João 
– gr i fos nossos).

A  fala  de  João  neste  trecho  da  entrevista  aproxima-se  à  de 

Matthews (1995) quando o autor afirma que a História e a Filosofia 

da Ciência devem ser apresentadas de forma adequada aos futuros 

professores  para  que  os  seus  alunos  também  sejam 

adequadamente apresentados a textos e fatos científ icos.

. . .  a  part i r  de  seu  dia  a  d ia,  os  a lunos  sabem  que  as 
pessoas vêem as coisas de formas diferentes;  portanto,  a 
h istór ia  da  ciência  const i tu i-se  num  veículo  natural  para 
se  demonstrar  como  esta  subjet ividade  afeta  a  própria 
c iência (MATTHEWS, 1995, p.177).

Já  José  é  “radical”  ao  afirmar  que  sem  esta  compreensão 

histórico-fi losófica  o  professor  fracassa  em  sua  profissão,  por  se 

tratar  de  algo  essencial  à  sua  formação.  Apesar  do  entrevistado 

fazer  tal  afirmação,  não  conseguimos  associar  sua  fala  a 

elementos  a  sustentem  dentro  dos  referenciais  adotados  neste 

trabalho.

 “É  essencia l .  Se  o  professor  sair  daqui  sem  saber  isso,  
e le  f racassou  né.  [ . . ]  ele  não  sabe  discut i r  a  histór ia  da 
Fís ica,   a  re lação  entre  conteúdo  e  h istór ia,  entre  o  
conceito e a histór ia” (José).

Mesmo  assim,  entendemos  que  na  visão  deste  sujeito,  a 

discussão  epistemológica  é  muito  importante  para  sua  formação 

enquanto professor.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  é  no  silencio  que  os  homens  se 
fazem,  mas  na  palavra,  no  trabalho,  na 
ação e reflexão. (Paulo Freire)

Iniciamos  esta  caminhada  com  o  objetivo  de  investigar  os 

limites  e  as  possibi l idades  de  inserir  discussões  epistemológicas 

em um laboratório didático de formação de professores. Para tanto, 

adotamos  uma  metodologia  nas  aulas  em  que  desenvolvemos  a 

pesquisa  que  se  aproxima  da  perspectiva  de  um  Laboratório 

Epistemológico. 

Para  isso,  defendemos  a  existência  de  duas  necessidades 

formativas  dos  licenciandos  em  Física:  a  experimentação  e  as 

discussões  acerca  da  História  e  da  Filosofia  da  Ciência.  E, 

partimos  da  premissa  de  que  a  Epistemologia  de  Bachelard 

contempla tais necessidades.

A  partir  destes  embasamentos  acreditamos  que  a 

experimentação  contribui  para  a  consolidação  de  determinada 

personalidade  epistemológica,  a  qual  poderá  ser  repassada  aos 

alunos, futuramente, através da prática docente. 

Elencamos, de início,  três objetivos para esta pesquisa onde, 

a  partir  de  suas  análises,  poderíamos  dar  andamento  e  concluir  a 

investigação  aqui  proposta  –  os  quais  foram  analisados  e 

discutidos ao longo do trabalho.

Sendo  assim,  depois  de  cumpridas  estas  etapas,  cabe-nos 

fazer  um  balanço  desse  percurso  e  apresentar  nossas 

considerações  visando  melhor  compreender  os  l imites  e  as 

possibi l idades  ao  inserir  tais  discussões  na  discipl ina  “Laboratório 

de Física I” do IF-UFG. 

Primeiramente, apresentaremos nossas considerações acerca 

dos  l imites  e  dos  obstáculos  de  se  inserir  discussões 

97



epistemológicas  no  Laboratório  Didático,  tendo  em  vista  as 

modificações  propostas.  Em  seguida  discutiremos  as 

possibi l idades,  apresentando  fatores  que  indicamos  como 

facil i tadores durante a pesquisa.

LIMITES À INSERÇÃO  DE DISCUSSÕES EPISTEMOLÓGICAS  NO 

LABORATÓRIO DIDÁTICO

A) O pouco tempo destinado à aula no Laboratório Didático

A partir  de  constatações  próprias  ao  longo  da  pesquisa  e  da 

fala dos l icenciandos, o fator tempo apresenta-se enquanto um dos 

limites  à  execução  da  nossa  proposta.  Lembramos  que  a  aula  no 

laboratório didático tinha duração de 01h30min (uma hora e meia).

Não  adotamos  na  íntegra  o  formato  de  um  Laboratório 

Epistemológico,  mas  buscamos  inserir  alguns  de  seus  elementos 

como  forma  de  fomentar  as  discussões  histórico-fi losóficas  nas 

aulas as quais demandam um pouco mais de tempo.

É interessante registrar  que mesmo antes do início  das aulas 

modificadas,  os  l icenciandos  já  apontavam  o  fator  tempo  como 

limitante  das  práticas  experimentais  (Pedro),  assim  como  a 

quantidade de aulas que, na visão de Carlos eram insuficientes. 

Este  fator  ganhou  ainda  mais  relevância  como  um  dos 

obstáculos  às  discussões  aqui  propostas  após  a  realização  das 

aulas  modificadas.  Um  dos  l icenciandos,  João,  pontuou  que  a 

depender do experimento da aula,  o tempo ficaria “arrochado” para 

fazer as discussões e a experimentação.

Tratamos  o  tempo  como  uma  l imitação  à  parte  e,  não, 

agregada ao Laboratório Tradicional, ou seja, não necessariamente 

o  “pouco  tempo”  ou  as  “poucas  aulas”  são  características 

específicas de um laboratório do tipo tradicional. 
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B) O Laboratório Tradicional e suas delimitações

 Inicialmente,  ao  analisarmos  os  questionários  diagnósticos 

(APÊNDICE  III),  observamos  que  a  maioria  dos  licenciandos 

denunciavam características de um Laboratório Tradicional. 

Conseguimos  caracterizá-lo  assim a  partir  das  respostas  dos 

licenciandos  a  respeito  dos  objetivos  do  laboratório  didático. 

Dentre  07  objetivos,  os  mais  elencados  (em  ordem  decrescente) 

foram:  discutir  procedimentos  experimentais;  verif icar/comprovar 

leis  e  teorias;  faci l i tar  a  aprendizagem  e  compreensão  de 

conceitos;  e  ensinar  o  método  científ ico  e  habil idades  práticas  – 

ver Gráfico 01, página 70.

Compreendemos  que,  devido  ao  fato  de  não  conseguirmos 

nos  desprender  completamente  do  formato  tradicional  do 

laboratório,  algumas  características  observadas  na  Tabela  01  da 

página 46, ainda permaneceram presentes. 

Desta feita,  constatamos que depois da realização das aulas, 

as  concepções  dos  entrevistados  acerca  do  Laboratório 

apresentaram  pequenas  modificações,  ou  seja,  seus  relatos  ainda 

denunciavam  práticas  de  um  laboratório  tradicional.  Contudo, 

notamos  que  houve  o  reforço  do  anseio  por  uma  nova  abordagem 

nestas  aulas,  anseio  este  já  observado  na  análise  dos 

questionários.

Sendo  assim,  através  de  relatos,  enquanto  delimitações/ 

obstáculos  à  introdução  de  discussões  epistemológicas  reforçadas 

em  virtude  da  característica  tradicional  do  Laboratório  Didático  do 

IF-UFG, elencamos:

• Preocupação dos licenciandos em preencher  corretamente o 

relatório (José, Gabriel,  Lucas);

•  A  inflexibi l idade  em  relação  à  possibil idade  de  alterar  a 

configuração do aparato (José); 

•  Pouco  espaço  para  discussões  conceituais  e  abordagens 

histórico-fi losóficas acerca dos experimentos (Rafael);
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•  Pouca  problematização  durante  a  atividade  experimental 

(Rafael).

Concluímos,  assim,  que mesmo aproximando nossas práticas 

das  práticas  de  um  laboratório  com  enfoque  epistemológico,  as 

características  remanescentes  do  laboratório  tradicional 

colaboraram  para  interpor  percalços  à  discussão  epistemológica 

por nós proposta. Contudo, mesmo nesta perspectiva, conseguimos 

instaurar  importantes  espaços  para  reflexões  e  discussões 

histórico-fi losóficas relacionadas aos experimentos realizados.

FATORES  QUE  CONTRIBUEM  PARA  DISCUSSÕES 

EPISTEMOLÓGICAS NO LABORATÓRIO DIDÁTICO

A)  O  desejo  dos  licenciandos  por  práticas  diferenciadas 

no Laboratório Didático

Durante  a  análise  dos  questionários  e  nas  entrevistas, 

observamos  que  alguns  l icenciandos  apresentavam  o  desejo  de 

modificação das práticas no Laboratório Didático. 

Estes licenciandos queriam poder:

• Manipular os aparatos (José); 

• Criar seus próprios equipamentos didáticos (José); 

• Ampliar  os momentos de discussões conceituais  e  histórico-

fi losóficas (Rafael);

• Realizar  experimentos  ligados  ao  contexto  do  Ensino  Médio 

(João, Lucas e Marcos); 

• Reduzir o valor dado ao roteiro (José, Gabriel, Lucas); e 

• Diferenciar o Laboratório Didático de licenciatura em relação 

ao do bacharelado (João).

A  manifestação  desta  vontade  de  mudança  metodológica  no 

escopo  do  Laboratório  contribuiu  significativamente  para  a 

pesquisa por  se tratar  de uma pesquisa que,  de certa  forma, trazia 

à  tona algumas inquietações  dos l icenciandos acerca  da  disciplina 

“Laboratório de Física” em suas várias edições.
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B) A valorização do instinto formativo

Observamos  através  dos  relatos  durante  as  entrevistas  que 

os  licenciando  compreendem  a  importância  da  social ização  de 

ideias para a consolidação do conhecimento científ ico (Rafael). 

Destacaram  seus  interesses  pela  interposição  de  reflexões 

durante  a  experimentação  acerca  dos  conceitos,  superando  a 

lógica  do  treinamento  por  repetição  de  procedimentos 

experimentais  –  momento  em que é  dada  grande ênfase dentro  do 

modelo tradicional de laboratório (Gabriel, Rafael).

A problematização e a abordagem histórico-fi losófica também 

foram pontuadas  como possibl idades  diferenciadas  de  apropriação 

do  conhecimento  trabalhado  no  laboratório  (Lucas,  Gabriel,  João, 

José).

Concluímos  que,  apesar  de  ainda  aparecerem  algumas 

características  do  Laboratório  Tradicional  e  suas  implicações,  ao 

modificarmos  a  estrutura  das  aulas  aproximando-nos  de  um 

Laboratório  Epistemológico  conseguimos  contribuir  para  o 

despertar epistemológico dos l icenciandos, ou seja,  para com seus 

instintos formativos na perspectiva de Bachelard.

C) Contribuições para a constituição de uma 

personalidade epistemológica

Ao valorizarmos, por meio de novas práticas no laboratório,  o 

instinto  formativo  dos l icenciandos,  acreditamos  estar  contribuindo 

para a consolidação de uma personalidade epistemológica.

Constatamos  que  as  discussões  histórico-fi losóficas  e 

conceituais;  as  problematizações;  e  os  momentos  de  reflexão 

atribuíram  ao  laboratório  maior  dinamicidade,  no  que  se  refere  a 

enxergar novas possibi l idades de práticas experimentais. 

Assim,  como  já  dito,  é  possível  que  tenhamos  conseguido 

colaborar  para  a  consolidação  da  personalidade  epistemológica 

dos  licenciandos  por  meio  de  discussões  durante  a 

experimentação.  Desta  forma,  indiretamente  contribuímos  para  a 

possibi l idade  de  que  sua  prática  seja  norteada  por  uma 
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epistemologia  definida  conscientemente  e,  não, 

assistematicamente como afirma Mathews.

Sendo  assim,  a  tríade  Experimentação/Personalidade 

Epistemológica/Prática  Docente,  apresentada  na  Figura  02  da 

página 40, é potencial izada.

Na  concepção  de  alguns  entrevistados  a  abordagem 

histórico-fi losófica  possibi l i ta  ao  professor  trabalhar 

interdisciplinarmente  (João);  analisar  sua  prática  (Gabriel);  e 

ampliar  as  possibi l idades  de  abordagem  conceitual  durante  a 

experimentação (Lucas).

Ao  fazermos  o  balanço  do  percurso  da  pesquisa  visando 

melhor  compreender  os  l imites  e  as  possibi l idades  de  inserir 

discussões  epistemológicas  no  escopo  de  um  laboratório  didático, 

podemos  afirmar  que  aparecem  como  aspectos  l imitantes  o  tempo 

e a rigidez metodológica própria do Laboratório Tradicional. 

No entanto,  não podemos deixar  de concordar  com Moreira  e 

Levandowski  quando  afirmam  que  este  modelo  de  laboratório  traz 

certas  contribuições  para  a  formação  docente,  principalmente  no 

que  se  refere  a  apropriação  de  alguns  conhecimentos  técnicos 

necessários à realização de pesquisas.

Nesta  pesquisa  buscamos  continuamente  propor  reflexões 

acerca de conhecimentos tidos como certezas absolutas com vistas 

à  reti f icação  dos  pensamentos.  No  entanto,  compreendemos  que 

as  características  que  não  conseguimos  suplantar  na  modificação 

da  estrutura  da  aula  impactaram  nos  resultados  encontrados,  por 

desfavorecerem  estes  momentos  de  reflexão  durante  as  aulas  no 

laboratório.

Isto  pode  ser  constatado  a  partir  da  invariância  das 

concepções  dos  l icenciandos  acerca  dos  objetivos  do  Laboratório 

Didático,  quando  analisadas  antes  e  após  as  04  (quatro  aulas).  O 

tempo delimitou nossas discussões conceituais.

Contudo, acreditamos que os fatores positivos nos dão pistas 

para  a  superação  das  l imitações  ligadas  ao  tipo  de  laboratório 

adotado na discipl ina “Laboratório de Física I”. 
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Podemos inferir,  por  exemplo,  que as  discussões conceituais 

colaboraram  para  permitir  (aos  l icenciandos)  uma  melhor 

compreensão  das  práticas  experimentais  adotadas  no  Laboratório 

Didático,  principalmente  ao  tomarem  ciência  de  que  o 

conhecimento científ ico é mediado pela técnica.

A  partir  desta  compreensão,  acreditamos  que  poderiam  ser 

visualizadas  possibi l idades  de  superação  de  práticas 

instrucionistas,  como  sugere  Pedro  Demo  através  da  inserção  de 

experimentos  mentais,  situações-problema  e  discussões 

conceituais. 

Esperamos,  com isso,  termos  colaborado  para  forjar  sujeitos 

que  saibam  pensar  e  aprender  e  que  sejam  capazes  de 

compreender melhor a estrutura das ciências.

Ao  valorizarmos  o  instinto  formativo  por  meio  de  atividades 

que  estimulavam  o  pensamento  abstrato  e  a  curiosidade 

epistemológica  dos  licenciandos,  como  propõe  Bachelard, 

buscamos  contribuir  para  a  consolidação  de  uma  personalidade 

epistemológica. 

Com isto,  esperamos ter  trazido elementos que permitam aos 

futuros  professores  buscar  meios  para  a  superação  de  possíveis 

inseguranças  e  contradições  quando,  porventura,  forem  tratar  de 

questões  l igadas  à  epistemologia  da  ciência.  A  partir  da  inserção 

de  discussões  histórico-fi losóficas  acerca  do  conceito  de  força  no 

momento  da  experimentação,  o  qual  é  muito  importante  à 

construção  do  conhecimento  Físico,  verif icamos  o  reforço  de  uma 

postura questionadora do mundo e dos métodos al i  adotados. 

Acreditamos,  assim, a partir  dos relatos dos l icenciandos que 

conseguimos  iniciar  o  caminho  rumo  à  consolidação  de  suas 

personalidades epistemológicas. 

Desejamos  que,  ao  tomarem  decisões  durante  situações  de 

ensino-aprendizagem  que  envolva  a  experimentação  e/ou 

discussões  histórico-fi losóficas,  sintam-se  preparados  de  modo 

que  suas  práticas  docentes  sejam  mais  qualif icadas  e  menos 

dependentes.
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Concluímos  que  nossa  pesquisa  demonstrou  ser  possível 

inserir  discussão  epistemológica  no  laboratório  didático,  porém, 

esta  discussão  seria  mais  bem  potencializada  se  ampliássemos  o 

tempo das aulas e se tivéssemos inseridos  mais características do 

Laboratório Epistemológico. 

Contudo,  acreditamos  que  conseguimos  legit imar  as  duas 

necessidades  formativas  defendidas  ao  longo  do  trabalho  (a 

experimentação e a discussão acerca da HFC) enquanto pi lares de 

uma  abordagem  diferenciada,  a  qual  buscou  contribuir  para  a 

consolidação  de  uma  personalidade  epistemológica  a  partir  da 

uti l ização de alguns pressupostos apresentados por Bachelard.

Sendo  assim,  ao  apresentarmos  as  concepções  dos 

licenciandos  do  curso  de  Licenciatura  em  Física  da  UFG, 

matriculados  na  discipl ina  “Laboratório  de  Física  I”,  acerca  do 

laboratório  didático,  ambicionamos  ter  contribuído  para  a 

compreensão dos l imites e das possibil idades de inserir discussões 

epistemológicas neste ambiente formativo.

Esperamos  também  ter  deixado  pistas  que  favoreçam  a 

util ização  do  Laboratório  Epistemológico  nos  cursos  de 

licenciatura,  uma  vez  que  acreditamos  ser  esta  uma  possibi l idade 

viável  para  se  adequar  melhor  o  laboratório  aos  propósitos  da 

licenciatura.
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APÊNDICE I
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidad@ a participar, como voluntári@, de uma pesquisa. 
Meu nome é Sabrinna Aparecida Rezende Macedo, responsável por esta pesquisa. 
Licenciada em Física pela UFG, atualmente sou professora da Educação Básica e 
Mestranda do programa de Educação em Ciências e Matemática da UFG.

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine em duas vias este documento ao final. Uma delas é sua 
e a outra é da pesquisadora responsável. Sua participação é voluntária sem nenhuma 
penalização em caso de recusa. Qualquer  dúvida  sobre a pesquisa,  você poderá 
entrar em contato com a pesquisadora responsável e/ou seu orientador, o  Prof. Dr. 
Juan Bernardino nos telefones: 3225-8085 ou 3225-8028. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

Título:  A  experimentação  no  Laboratório  Didático  do  Instituto  de  Física  da 
Universidade  Federal  de  Goiás:  uma  análise  dos  possíveis  obstáculos 
epistemológicos na construção do conceito de força.

Justificativa
Discutir  a  pertinência  da  epistemologia  para  o  ensino  da  Física  é  uma  das 

intenções deste trabalho, uma vez que esta é uma importante aliada do professor no 
que se refere à reflexão acerca do conhecimento científico e serve como auxiliar no 
planejamento  de  suas  aulas.  Nesse  sentido,  a  ausência  de  uma  reflexão 
epistemológica durante a formação dos professores pode tornar-se um empecilho ao 
avanço no ensino das ciências, em particularmente no ensino da Física.

No intuito de amenizar esta deficiência curricular, faz-se necessário a criação de 
espaços, dentro da formação docente, para que se fomentem tais discussões. Um dos 
espaços que pode ser aberto para esta discussão é o Laboratório Didático de Física. 

O conceito de força é uma das mais antigas noções debatidas e analisadas 
pelo  homem  para  compreender  a  Natureza,  fundamental  nos  estudos  e  na 
compreensão da Física. Porém durante a graduação, os estudantes quase nunca são 
impelidos a discutir a noção conceitual do significado de força. Desde a antiguidade o 
termo força passou por diversos estágios de definição e utilização,  seja no campo 
científico ou no campo do senso comum. Este é o principal argumento que justifica a 
opção por estudarmos, neste trabalho, o conceito de força. 

Sujeitos da pesquisa: estudantes do 1º semestre do curso de Licenciatura em Física 
da UFG, matriculados em Laboratório Didático.

Objetivo:  Tendo  como  referencial  teórico  a  epistemologia  histórica  de  Gaston 
Bachelard,  pretende-se  analisar  os  possíveis  obstáculos  epistemológicos 
presentes  na  construção  do  conceito  de  força  durante  as  aulas  no 
Laboratório Didático de Física.

Procedimentos metodológicos: Para que os resultados possam ser obtidos serão 
feitas pequenas intervenções nas aulas do Laboratório Didático de modo a 
incentivar tanto as discussões epistemológicas quanto a análise matemática 
dos experimentos. Para a coleta dos dados serão utilizados: observação das 
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atividades  desenvolvidas  em laboratório  (Caderno  de Campo);  Filmagem 
das aulas; Questionários; e, se necessário, Entrevistas semi-estruturadas.

Cessão de imagem: As filmagens ocorrerão com o objetivo único de buscar captar 
todas as discussões que venham a surgir ao longo da pesquisa, 
sendo  utilizada  como  ferramenta  indispensável  à  coleta  de 
dados  circunstanciais.  De  modo  algum  as  imagens  serão 
reproduzidas  ou  divulgadas.  Os  diálogos  ou  episódios  serão 
citados  no  trabalho  sem  a  identificação  dos  sujeitos 
participantes. Os dados são confidenciais.

Questionários: Os questionários não requerem identificação do estudante, de modo 
que  haverá  total  sigilo  sobre  a  identidade  dos  indivíduos 
participantes da  pesquisa.  Ao  sujeito  pesquisado  reserva-se  o 
direito  de  recusar-se  a  responder  às  perguntas  que  ocasionem 
constrangimentos de alguma natureza. 

A qualquer momento, e em qualquer fase da pesquisa, você poderá retirar seu 
consentimento, sem penalização alguma nem prejuízo algum.

_________________________________________
Sabrinna Aparecida Rezende Macedo (pesquisadora)

_______________________________________
Prof. Dr. Juan Bernardino Marques Barrio (orientador)

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO DA PESQUISA
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Eu, 

____________________________________________________________, 

RG nº  ______________________________,  abaixo  assinado,  concordo  em 

participar  como  sujeito  do  estudo/pesquisa  “A  experimentação  no 

Laboratório  Didático do Instituto  de Física  da Universidade Federal  de 

Goiás:  uma  análise  dos  possíveis  obstáculos  epistemológicos  na 

construção  do  conceito  de  força”.7 Fui  devidamente  informad@  e 

esclarecid@ pela  mestranda Sabrinna Aparecida  Rezende  Macedo sobre  a 

pesquisa, dos procedimentos nela envolvidos, assim como dos possíveis riscos 

e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Diante do exposto, concordo em ceder minha imagem a fim de 

contribuir para a pesquisa.

Goiânia, ____ de maio de 2011.

Assinatura: ________________________________________________________

7 Este t í tu lo corresponde à proposta in ic ia lmente apresentada para a 
d issertação.
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QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO – DATA: ____/___/2011

O presente questionário tem como objetivo principal sondar os entendimentos e 
percepções  d@s  participantes  da  pesquisa  no  que  se  refere  a  diversos 
aspectos abordados neste trabalho, quais sejam sobre epistemologia; o papel 
do  laboratório  didático;  o  ensino  de  física;  o  conceito  de  força;  bem como, 
buscar a identificação prévia de alguns obstáculos epistemológicos. 

NÃO É PRECISO SE IDENTIFICAR

1. Você sabe o que significa epistemologia? (   ) NÃO (   ) SIM. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Em sua opinião, qual é o objetivo do Laboratório Didático? (Pode marcar 
mais de uma opção)

(   ) Verificar/comprovar leis e teorias (   ) Ensinar o método científico
(   ) Ensinar habilidades práticas (   ) Explorar fenômenos
(   ) Discutir conceitos (   )Discutir procedimentos 
experimentais
(   ) Facilitar a aprendizagem e compreensão dos conceitos

3. As aulas do Laboratório Didático te auxiliam no entendimento de conceitos 
físicos? (   )SIM (   )NÃO (   ) ÀS VEZES

4. Se você pudesse modificar as aulas no Laboratório Didático, o que faria?
_____________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Como você entende a questão do erro experimental? (Pode marcar mais de 
uma opção)

(   ) É um dos caminhos para o melhor entendimento do fenômeno
(   ) É um dos caminhos que comprometem o entendimento do fenômeno
(   ) Deve ser evitado
(   ) Deve ser considerado

6. Quando é que um conceito alcança seu valor máximo? (Pode marcar mais 
de uma opção)

(   ) Quando é possível enxergar sua aplicação no dia-a-dia.
(   ) Quando é possível matematizá-lo. Comprovar matematicamente.
(   ) Quando é possível comprová-lo experimentalmente.
(   ) Quando é possível fazer generalizações.
(   ) Quando é possível explicá-lo por meio de metáforas e analogias.
(   ) Quando é possível explicá-lo usando uma só palavra.
(   ) Quando é possível pensar sobre ele em diversas situações.
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7. Como você definiria força?

8. O que causa uma força?

9. Que tipos de força você conhece?

10. Das relações abaixo, entre a noção de força e outras noções físicas, 
marque as que você concorda. (Pode marcar mais de uma opção)

A. (   ) Se há movimento, há uma força atuando.
B. (   ) Se não há movimento, então não há uma força atuando.
C. (   ) Se há movimento, pode ser que não haja força atuando.
D. (  ) Quando um objeto está se movendo, há uma força na direção do 

movimento.
E. (  ) O movimento do objeto sempre é interrompido quando a força é 

suspensa.
F. (   ) Se há velocidade, sempre há uma força atuando.
G. (   ) A força regula os movimentos terrestres e planetários.
H. (   ) É a intensidade da força que determina a intensidade da velocidade.
I. (   ) Uma velocidade constante, depende de uma força constante.
J. (   ) Uma velocidade constante pode significar ausência de força 

resultante.
K. (   ) As forças só acontecem aos pares .
L. (   ) A força está contida nos objetos, faz parte deles.
M. (   ) A força é um agente externo aos objetos, não faz parte deles.
N. (   ) É a intensidade da força que determina a intensidade do movimento.
O. (   ) Uma aceleração constante, depende de uma força constante.
P. (   ) Uma aceleração constante pode significar ausência de força 

resultante.
Q. (   ) Força é o produto da massa pela aceleração.
R. (   ) Força é proporcional ao produto da massa pela aceleração.
S. (   ) Quanto maior a massa de um objeto maior é a força necessária para 

movimentá-lo.
T. (  ) Quanto maior a massa de um objeto maior é a força necessária para 

cessar seu movimento.

119



APÊNDICE III 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

120



SCRIPT DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

A respeito do conceito de força

1 – Antes das nossas aulas você tinha noção de como o conceito de força está 
NA BASE DA CONSTRUÇÃO DE outros conceitos da Física?

2 – Como você explicaria a CONSTRUÇÃO HISTÓRICA do conceito de força, 
ATÉ como é USADO atualmente?

3 – Compreender o conceito de força é uma discussão que vale a pena durante 
sua formação ou não faz diferença para sua prática docente posterior? 

4 – O que VOCÊ ENTENDE POR força?

5 – Quais são os tipos de força que você conhece e poderia citar?

6 – Como você estabeleceria uma relação entre: 
a) Força e Inércia;
b) Força e Segunda Lei de Newton;
c) Força e Trabalho;
d) Força e Energia;
e) Força e Massa;
f) Força e Velocidade;
g) Força e Movimento.

A respeito do papel e da importância do LD

1 – O que é o Laboratório Didático, para você?

2 – Agora que você já cursou 1 semestre de Laboratório Didático e vivenciou 
as duas abordagens (a do professor da turma e a proposta pela pesquisa) 
como devem ser, em sua opinião, as aulas no LD?

3 –  Discutir  conceitos no  Laboratório  Didático contribui  ou prejudica  a  aula 
experimental? Por quê?

A respeito da importância do tratamento epistemológico de conceitos
 no LD

1  –  A  discussão  epistemológica  exige  uma  reflexão  a  respeito  da  prática 
docente e da atividade científica em busca de conhecer melhor o conteúdo 
com o qual  de se está trabalhando.  A pesquisa propôs esta reflexão a 
respeito do conceito de força no Laboratório Didático. Em sua opinião, essa 
discussão  epistemológica  é  importante  para  a  sua  formação  enquanto 
professor de física? 

2  –  Em geral,  você  acha  importante  saber  e  discutir  questões  históricas  e 
filosóficas sobre os conceitos físicos? Por quê?
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APÊNDICE IV
PLANEJAMENTO DAS AULAS
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AULA 1 – 1ª LEI DE NEWTON E MRUV

Na aula  de  hoje  serão  realizados  dois  experimentos,  o  primeiro,  de  modo 
demonstrativo:  o primeiro se refere à 1ª Lei  de Newton,  pautado pelo princípio da 
inércia que fundamenta o MRU – velocidade constante; o segundo trata do MRUV – 
aceleração constante – e utiliza equações da cinemática para o cálculo da velocidade 
e da posição em função do tempo.

Porém, estamos analisando movimentos (MRU E MRUV) e algumas questões 
não abordadas pela cinemática (que despreza as causas destes movimentos) as quais 
deverão  ser  discutidas.  Também  iremos  acrescentar  outros  objetivos  para  cada 
experimento sem, no entanto, perder a objetividade da experimentação.

Demonstração da 1ª Lei de Newton – MRU (1º experimento da aula)

Situação experimental:  Um carro será colocado em um trilho de ar (diminuição do 
atrito) e será impelido por uma força a fim de que se movimente sobre o trilho de ar. 
Em seguida, a força para de atuar sobre o carro que continuará se movimentando 
constantemente com a velocidade que possuía no instante em que a força se anulou – 
ou seja, o carro entrará em MRU.

Questões norteadoras

 O que é  inércia? (Resposta  esperada:  capacidade  de um objeto  em manter  seu 
movimento – se já iniciado - ou seu repouso na ausência de forças)

 O  que  é  movimento  e  o  que  é  repouso? (Resposta  esperada: 
Mudança/Permanência  da  posição  em  relação  a  um  referencial  inercial  ou  algo  
relacionado aos movimentos violento e natural)

 O que é necessário para que algo entre em movimento ou para que seja parado? 
(Resposta esperada: é necessária uma força).

 Se é a força quem produz o movimento e estamos estudando o MRU, por que a 
1ª Lei tem como princípio a inércia e não a força? (Resposta esperada: porque só 
é possível afirmar o MRU na ausência de força resultante)

 O  que  estamos  afirmando  quando  dizemos  que  a  velocidade  é  constante? 
(Resposta esperada: que a força resultante que atua sobre o móvel é nula).

 O que você entende por força resultante?

Hoje,  ao  contextualizar  o  princípio  da  inércia  citamos exemplos  do movimento  de 
veículos. Na época de Galileu as situações cotidianas não conduziam a experimentos 
capazes de revelar os efeitos da inércia. Pensem no lento movimento das carruagens 
puxadas por cavalos em estradas esburacadas.
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 Citem exemplos de ações cotidianas nas quais nos utilizamos do princípio da 
inércia para realizá-las com mais facilidade e destreza. 

Explorando o aparato experimental

Nossa  proposta,  ao  buscar  aproximações  rumo  ao  laboratório  didático  sem,  no 
entanto,  alterar  o  caráter  estruturado dos  experimentos,  é  a  de propor  a  seguinte 
análise:  A  partir  do  aparato  experimental  disponível  sobre  as  bancadas,  de  que 
maneira poderíamos comprovar a 1ª Lei de Newton?

Modificando o objetivo principal desse experimento (1ª Lei de Newton – MRU): 
Uma força  produz  movimento  que,  por  sua  vez,  é  dotado  de  velocidade.  Mas,  a 
existência de velocidade é uma indicação da existência de força ou de sua medida? 
(Sim/Não – Por quê?).

Objetivo:  averiguar  se  os  alunos  compreenderam  que  ao  se  admitir  a  1ª  Lei  de  
Newton, admite-se que a velocidade não mais indica a presença de uma força – um 
grande  avanço  quando  se  compara  o  pensamento  aristotélico  ao  pensamento 
galileano/newtoniano, visto que, segundo Jammer (2011) “Com o reconhecimento da 
lei  da  inércia,  formulada  já  em 1585  por  Benedetti,  como  parte  de  sua  teoria  do 
ímpetos e pressuposta por Galileu na sua análise do movimento acelerado, ou com a 
aceitação  do  princípio  da  conservação  do  movimento,  como  anunciado  por  Isaac 
Beeckmann e René Descartes, duas possibilidades alternativas se apresentavam: ou 
conceber força como causa da mudança do movimento, ou abolir a noção de força  
completamente. Um resultado importante, colocado por Jammer é que, em qualquer 
caso, a velocidade como tal não mais poderia ser considerada como uma indicação da 
existência de força ou de sua medida.”

Discussões acerca do MRUV (2º experimento da aula)

Situação experimental: O corpo de massa M (o carro) estará sujeito a uma tensão 
que imprime uma aceleração a ao corpo.

Questões norteadoras

 De onde surge esta tensão? (Resposta esperada: do fio)
 Por que esta tensão consegue imprimir uma aceleração ao corpo? (Resposta 
esperada: porque o suporte porta-peso puxa o fio que puxa o corpo de massa M)
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 O que faz com que o suporte porta-peso puxe o fio? (Resposta esperada:  a 
força peso)
 O que a força peso faz com o suporte porta-peso? (Resposta esperada:  faz 
ele se movimentar)
 O que é que provoca o movimento do suporte porta-peso que movimenta o fio 
que movimenta o corpo de massa M? (Resposta esperada:  por uma força – força 
como ideia de equivalência/peso)
 O que é força? (Resposta esperada: algo capaz de produzir movimento)
 De que maneira a força produz movimento? (Resposta esperada:  puxando, 
empurrando)

Modificando o objetivo principal desse experimento (MRUV): Onde está a força 
que  é  capaz  de  movimentar  todo  o  sistema  estudado  e,  com  isso,  promover  o 
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)?
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AULA 2 – 2ª LEI DE NEWTON

É sabido que Newton apropriara-se de conhecimentos anteriores e das 
lacunas até então manifestas em cada conhecimento. As leis de Newton constituíram 
a dinâmica  que  faltava à  nova  astronomia  de  Copérnico  e  Kepler  e  à  cinemática 
terrestre de Galileu.

Newton conhecia todas as hipóteses propostas por Kepler em suas três 
leis  cinemáticas  (não  dinâmicas)  principalmente  a  hipótese  “de  existência  de  uma 
força do tipo central  que varia na razão inversa do quadrado da distância”,  mas o 
fundamental não estava feito: relacionar matematicamente as hipóteses com as leis 
empíricas  conhecidas  (leis  de Kepler)  e  determinar  analiticamente  a expressão da 
Força da gravidade ou Força Gravítica.

Por que a maçã deveria sempre cair perpendicularmente ao chão? Por que 
ela não deveria se movimentar lateralmente ou para cima? ... A Terra a puxa! Maçã é 
matéria, Terra é matéria. Logicamente, deve existir um poder de atração na matéria. 
Existe  uma força,  que nós  aqui  chamamos gravidade,  que se estende por  todo o 
universo. Se a gravidade é capaz de estender-se do chão ao topo da árvore, então 
pode  ela  estender-se  até  a  lua?  (era  preciso  comprovar  matematicamente,  as 
hipóteses estavam lançadas...).

Em sua obra Princípios  Matemáticos da Filosofia  Natural,  são definidas 
várias  coisas,  dentre  elas  algumas  grandezas  (alvo  de críticas)  e  alguns  axiomas 
(sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como 
óbvia ou como um consenso).

• Definição I: A quantidade de matéria (massa α densidade e volume) é a medida 
da mesma originada de sua densidade e volume, conjuntamente. 

• Definição II: A quantidade de movimento (p α velocidade e massa) é a medida 
da mesma obtida da velocidade e da quantidade de matéria, conjuntamente – o 
movimento do todo é a soma do movimento de cada parte.

• Definição III:  a inércia é uma força inerente à própria matéria enquanto não 
existir  qualquer outra força aplicada ao corpo, ou seja, a natureza inerte da 
matéria que é concebida como uma força de inatividade. Obs.: Nesta definição 
de força não se vislumbra qualquer relação entre esta grandeza, este tipo de 
força, e o movimento por si provocado, isto é, qualquer grandeza cinemática 
observada.

• Definição IV: A força impressa é a ação exercida sobre um corpo para mudar 
seu  estado  de  repouso  ou  de  movimento  retilíneo  uniforme -  centra-se  no 
conceito  de força  aplicada,  vis  impressa,  como sendo a  força que atuando 
sobre um corpo, é responsável por modificar a sua estado de movimento, ou, 
bem entendido, de repouso.

Diferenças entre força impressa e força inata: Três aspectos distinguem as forças 
aplicadas das forças inatas: «(...) primeiro do que tudo são uma ação pura, de caráter 
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transitivo,  passageiro;  segundo,  não  permanecem  no  corpo  se  a  ação  termina; 
terceiro, enquanto que a inércia é uma força universal da matéria, as forças aplicadas 
possuem  diferentes  origens,  tal  como  percussão,  pressão,  força  centrípeta  (...)» 
Jammer. 

FORÇAS APLICADAS X FORÇAS INATAS: As forças aplicadas resultam de uma 
ação  exterior  sobre  o  corpo,  enquanto  que  as  forças  inatas  constituem  uma 
característica do próprio corpo, residem nele. Deste corpo de definições pode concluir-
se: 

1º: a existência de imprecisão na definição do conceito de força, Newton 
jamais o define, procurando associar a certos efeitos, a existência de uma grandeza 
que passa a designar por força, donde aceitar-se a força como um conceito dado a 
priori  (surgia intuitivamente de uma certa analogia com a força muscular); 

2º: também o conceito de massa aparece definido de uma forma equívoca, 
este  termo  aparece  associado  a  duas  grandezas  que  são,  respectivamente,  a 
quantidade de matéria ou massa gravítica e a massa inercial que se assumem iguais; 

3º: as considerações tecidas por Newton sobre o conceito de força estão 
metodologicamente  relacionadas  com  os  seus  estudos  sobre  a  gravitação,  a 
explicação dinâmica dos movimentos planetários, dados pelas três leis cinemáticas de 
Kepler, era o grande problema da época.

Questões norteadoras – parte 1

 Por que será que Newton só definiu Força na 4ª definição e, não, na primeira?

 Mas, a segunda definição envolve massa e velocidade. Para se dotar um corpo 
de velocidade não é necessária uma força, inicialmente?

 Situação-problema: “Vocês  dão  aula  em  uma  turma  de  primeira  série  do 
ensino médio e um dos alunos não consegue compreender de forma alguma a 
2ª Lei de Newton. A avó do menino, preocupada, pede que você explique este 
conteúdo a ela para que ela tente ajudar o neto. Como você explicaria a 2ª Lei 
de Newton a esta senhora?”.

ANALISANDO O SEGUNDO AXIOMA – 2ª Lei de Newton

O segundo axioma relaciona a força aplicada com a variação temporal da 

quantidade  de  movimento,  ∆p,  aquilo  que  Newton  escrevia  unicamente  F∝∆p 

(comprovar, no quadro, a aproximação desta relação para Fr=ma).
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A apresentação  deste  postulado  como lei  implica  a  existência  de  uma 
relação  entre  grandezas,  entendidas  estas,  evidentemente,  como entidades  físicas 
mensuráveis.  Mas,  como anteriormente  se  escreveu,  Newton,  nas  suas definições 
prévias,  nada  diz  como  medir  massa  e  força.  Newton  não  explicou  a  causa  da 
gravidade e também deixou em aberto o problema de como essa força se transmitia 
entre os corpos. 

Apesar de todas as limitações conceptuais  e insuficiências  axiomáticas, 
Newton  consegue  dar  a  ligação  matemática,  ou  geométrica,  entre  a  vis  impressa 
(força aplicada) no corpo e os efeitos cinemáticos por este sofridos. Do conhecimento 
da força passa a conhecer-se as características de movimento. Não esquecer que 
Newton conhece a expressão analítica de uma força, a força gravítica (aquela que 
mais lhe interessa), podendo, então, estudar o movimento causado por ela; este era o 
seu objectivo principal!

É  na  Proposição  VII,  onde  escreve  «Existe  o  poder  da  gravidade 
pertencendo a todos os corpos, proporcional em várias quantidades à matéria que eles 
contêm» Newton, que se define a constante de proporcionalidade como uma função 
da massa gravítica, isto é, só agora a força se passa a escrever como F = k . (m/r²).

PROBLEMA

Newton distinguiu alguns tipos de força: força inata; força aplicada e força 
centrípeta (central). Na época de Newton muitos conhecimentos ainda estavam por 
ser  produzidos.  Hoje  somos  capazes  de  prever  e  analisar  diversos  fenômenos. 
Newton, por uma questão filosófica, não explicou a causa da gravidade e deixou em 
aberto  o  problema  de  como essa  força  se  transmitia  entre  os  corpos.  Analisar  a 
gravidade, agora, não é nosso objetivo (como era o de Newton), mas, podemos tentar 
analisar a força, como medi-la e como ela se transmite entre os corpos.

Sendo assim, revendo os axiomas, as definições, os princípios deixados 
por Newton e por outros estudiosos que vocês tenham conhecimento; e olhando para 
o aparato experimental e para os conhecimentos hoje construídos, proponha (o grupo) 
uma possível solução ou um possível encaminhamento para o seguinte problema: 

Experimento de pensamento:  De que maneira (ou maneiras) seria possível medir 
experimentalmente  a  força  e  explicar  quais  os  processos  envolvidos  durante  sua 
transmissão entre os corpos?
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AULA 3 – TEOREMA TRABALHO-ENERGIA CINÉTICA

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

Mas, vocês já pararam para pensar:

• Como se deu a construção histórica destes conceitos? 
• Quem foram  os  estudiosos  que  discutiram  estes  conceitos  antes  que  eles 

fossem  “consolidados”?  Certamente  os  alunos  dirão  que  NÃO.  (Obs.: 
“consolidados”  –  pois,  entendo  que  o  conhecimento  é  passível  de 
modificações/temporário).

IDEIA  -  Falar  um  pouco  sobre  as  concepções  de  força  e  de  movimento  entre 
Newton/Leibniz/Descartes.

 

TEXTO-BASE:

• O conceito newtoniano de força sofria severa crítica dos Cartesianos e de Leibniz, 
que questionava tanto Newton como os próprios Cartesianos. 

• Leibniz  foi  o  primeiro  a  colocar  em  causa  o  movimento  absoluto  além  de  ter 
apresentado ideias extremamente originais sobre o conceito de força. 

• A crítica que Leibniz fazia aos Cartesianos e em especial a Descartes é mais uma 
das célebres controvérsias científicas.  A questão versava sobre que quantidade se 
conservava  no  movimento,  se  a  quantidade  de  movimento  ou  a  força  viva,  
denominada de vis viva, e que mais tarde viria a se chamar de energia cinética, com a  
adição do ½ feito por Coriolis. 

• Descartes afirmando a conservação da quantidade de movimento e Leibniz da vis 
viva. 

• Se o conceito de força em Newton é algo externo, atuando a partir de fora, em 
Leibniz a força é uma espécie de qualidade inerente ao próprio corpo. 

• Outra diferença marcante entre ambos é que a mecânica de Newton se desfaz de 
toda  metafísica,  embora  o  conceito  de  força  a  distância  envolvesse  algumas 
dificuldades em seu entendimento o que fizesse muitos pensarem em uma explicação 
metafísica. 

• Em Leibniz o conceito de força está eivado de metafísica, o que em nada diminui 
sua contribuição à construção da base conceitual da mecânica. 

• Leibniz usa os conceitos de forças primitivas e derivativas.
• As forças derivativas são as forças de maior interesse para os físicos. Leibniz diz: 

Por forças derivativas denominamos aquelas que efetivamente atuam uma sobre as  
outras ou são atuadas por outras, eu entendo somente que o que é conectado ao 
movimento (movimento local) e, que por seu turno, tende posteriormente a produzir o  
movimento local.

• Ainda segundo Leibniz:  São estes movimentos (i.e. as forças derivativas) que as 
leis de ação se aplicam, leis que são entendidas não somente através da razão, mas  
são também corroboradas pelo senso através dos fenômenos.

Questões norteadoras
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1. Qual é a relação entre cada um destes conceitos e o conceito de força? 

2.  De  que  maneira  podemos  identificar  a  presença/ausência  de  força  quando 
estudamos o teorema trabalho-energia cinética? 

3.  Leibniz  trabalha  com a  ideia  de  vis  viva (força  viva)  para  caracterizar  a  força 
enquanto  característica  inerente  à  matéria,  ao  corpo,  diferente  de  Newton  que 
entendia a força como algo externo ao corpo. Você acha possível  que ocorra esta 
força viva nos corpos? Se SIM, de que maneira ela ocorre/existe? Se NÃO, por que 
ela não ocorre? 

PROBLEMA – EXPERIÊNCIA DE PENSAMENTO

Utilizando todos os seus conhecimentos sobre o conceito de força, explique: Quais 
são as forças que atuam sobre o carrinho de massa M (desprezando o atrito)? Como 
(de que maneira) estas forças atuam? Qual a relação destas forças com a variação da 
quantidade de movimento?
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AULA  4 – CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

TAREFA 1

No texto introdutório da apostila referente a esta aula está escrito que no sistema a ser 
estudado atuam SOMENTE forças conservativas. Diante desta afirmação, solicito-lhe 
que na Introdução do Relatório Completo seja feita uma caracterização destas forças 
conservativas. Esta caracterização deverá:

• Conceituar,  definir  ou  esboçar  um entendimento  sobre  o  que  é  uma  força 
conservativa;

• Tentar  expressar  de que maneira  (ou maneiras)  estas  forças  conservativas 
atuam no sistema em estudo;

• Citar exemplos de forças conservativas.

O texto abaixo foi formulado com a intenção de apresentar o caminho histórico que vai 
do conceito de força até o conceito de energia e, consequentemente, a relação entre o 
conceito de força e a conservação da energia mecânica.

Do conceito de Força ao conceito de Energia

Nas aulas anteriores discutimos a questão da mecânica newtoniana enquanto 
teoria do movimento, teoria esta que descreve variações de velocidade e de posição 
(espaço). Falamos também que certas grandezas não variam deflagrando, assim, a 
existência de princípios de conservação. Falamos que estes princípios já haviam sido 
propostos por Descartes e por Leibniz.

Havia uma polêmica entre Leibniz e Descartes: Afinal, qual é a grandeza que 
realmente se conserva durante o movimento: a quantidade de movimento (Descartes) 
ou a força (Leibniz)? Na discussão da aula passada foi dito que a mecânica de Newton 
deu voz às teorias destes dois estudiosos, resolvendo o impasse.

Até  o  século  XIX  acreditava-se  que  a  quantidade  de  movimento  (grandeza 
puramente mecânica) jamais poderia transformar-se em uma grandeza não-mecânica. 
Porém, descobriu-se que a “força” de Leibniz poderia assumir formas não mecânicas. 
Estas descobertas partiram da relação estabelecida entre a “força viva” de Leibniz e o 
calor – proposto, inicialmente, por Joule.

Joule, em meados de 1840 propôs a existência de um “equivalente mecânico do 
calor” e de um “equivalente elétrico do calor”, mais tarde, Mayer (médico) estudando a 
relação entre a absorção de alimento pelo corpo e a produção de calor pelo corpo 
humano propôs a existência de um “equivalente químico do calor”. Sendo assim, a 
existência de diversos equivalentes para o calor sempre estritamente relacionado à 
“força  viva”  de  Leibniz  levou  Mayer  a  postular  a  existência  no  universo  de  uma 
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entidade física fundamental que se manifesta sob diversas formas – trabalho, calor, 
ligações químicas – e à qual, sob influência de Leibniz chamou de força. Hoje, esta 
força  é  entendida  como  Energia  (termo  introduzido  por  Helmholtz  –  o  primeiro  a 
enunciar de forma clara o princípio de conservação da energia).

Após a contribuição de vários estudiosos, concluiu-se que a “força” de Leibniz 
corresponde a uma das formas da grandeza hoje chamada de “energia”. A “força viva” 
é a “energia cinética”; a “força morta” é a “energia potencial”; e a soma de ambas é a 
“energia  mecânica”,  esta  última  sendo  conservada  em  muitos  casos.  (Referência: 
BEN-DOV, YOAV. Convite à Física).

TAREFA 2

A partir da leitura e análise do texto acima, inclua, também, na Introdução do Relatório 
Completo uma reflexão sua (pessoal)  sobre a importância das discussões sobre o 
conceito de força para a formulação do princípio da conservação da energia mecânica.
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ANEXOS
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ANEXO I
ROTEIROS EXPERIMENTAIS
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Universidade Federal de Goiás – Instituto de Física       Laboratório de Física I – 2010-2  

Experimento 4 – Movimento Retilíneo Uniformemente Variado – MRUV

O  Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) é um movimento cuja 
aceleração é constante e a velocidade em função do tempo é regida pela função:

 (1)

onde  é a velocidade do móvel no instante   é a sua no instante   e   sua 
aceleração.

A função posição no MRUV é dada pela integral da função velocidade e dada por:

   (2)

onde  é a posição do móvel no instante  é a posição no instante .
Uma situação simples para se estudar um corpo em MRUV é a dada a seguir:

Desprezando-se o atrito, o corpo de massa M estará sujeito à ação de uma tensão 
que imprime uma aceleração  ao corpo. Então, este corpo descreve um movimento 
retilíneo uniformemente variado, possuindo, portanto, aceleração constante.

O objetivo principal desse experimento é estudar as funções horárias do MRUV.

Procedimento experimental
1. Amarrar um fio no carro, passa-lo por uma polia colocada na extremidade do 

trilho e prender o suporte porta-peso na extremidade livre deste fio. Colocar 
100 g no carro (50 g de cada lado) e 20 g no suporte porta-peso.

2. Acionar  o  programa  Measure;  na  opção  “Gauge”  selecionar 
“Translation/Rotation”; acionar a medida e marcar as opções: “Axle diameter = 
25  mm”,  “Display –  S(t)”,  “Recorde –  v(t)  e  S(t)”,  “Unit =  m”,  “Star  of 
measurement:  on  movement”  e  “Stop of  mearurement:  on  key  press”,  “Get 
value every = 30 msec”; pressionar “Continue”.

3. Abandonar o carro, a partir do repouso, e fazer a aquisição da posição e da 
velocidade do carro em função do tempo; essas funções são registradas pelo 
movimento da polia que está acoplada a um sensor óptico; logo após o porta-
peso  atingir  o  chão,  parar  a  aquisição  teclando  “Enter”  no  teclado  do 
computador.

ATENÇÃO: Não deixar o carro atingir a roldana colocada no final do trilho. Pará-
lo com a mão antes de bater.

4. Remover trechos finais da curva, que tenham sido computados após a massa 
m ter atingido o chão; remover também, o trecho inicial do movimento.
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5. Exportar os dados em um arquivo tipo “nome1.dat” (o nome é escolhido pelo 
experimentador); os arquivos devem ser gravados na pasta “Dados” do disco 
rígido.

6. Repetir  os  procedimentos  para  mais  quatro  medidas;  exportar  todas  as 
medidas (“nome2.dat” ... “nome5.dat”).

7. Utilizar o programa gráfico para importar os cinco arquivos gravados; lançar os 
cinco gráficos S(t) num mesmo gráfico com escalas lineares.

8. Fazer a média  dessas cinco curvas e deixar,  no gráfico,  apenas os pontos 
médios.

9. Passar por esses pontos uma curva de ajuste (polinômio de ordem 2); se a 
curva estiver bem ajustada,  ela passará bem próxima de todos os pontos e o 
coeficiente de correlação R deve estar próximo de 1.

10. Anotar os parâmetros de ajuste da função com seus respectivos desvios.
11. Construir o gráfico v(t) das cinco tabelas em um mesmo gráfico com escalas 

lineares.
12. Fazer  a  média  dessas  cinco  curvas  e  deixar  no  gráfico  apenas  os  pontos 

médios.
13. Ajustar a função apropriada (reta) e anotar os parâmetros de ajuste com seus 

respectivos desvios.

Relatório
Apresentar:

A) As funções experimentais obtidas dos ajustes nos gráficos S(t) e v(t);
B) Os valores experimentais das acelerações obtidas dos ajustes nos gráficos S(t) 

e v(t);
C) As  conclusões  (o  que  era  esperado  e  o  que  foi  obtido  para  o  MRUV?; 

comparação entre os valores das acelerações obtidas nos dois gráficos dos 
dados experimentais). 
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Experimento 5 – Segunda Lei de Newton

Introdução
Pela primeira lei de Newton, se a resultante das forças que atuam em um corpo for 

nula,  este  se  encontra  em repouso  ou  movimento  retilíneo  uniforme.  Mas,  o  que 
aconteceria se a força resultante não fosse nula? A resposta foi dada por Newton, 
numa simples equação vetorial,  que relaciona força, massa e aceleração, chamada 
segunda lei de Newton para o movimento:

(1)

Assim, o  na segunda lei é a soma vetorial, ou a força resultante de todas 
as forças externas que atuam no corpo.

Objetivo
Neste  experimento  iremos  verificar  a  validade  da  segunda  lei  e  descrever  o 

movimento de um corpo,  submetido a uma força constante.  Utilizaremos o arranjo 
experimental apresentado a seguir:

Um carrinho de massa M desliza sobre um trilho de ar sob ação do peso de m que 
o acelera. A superfície possui um atrito muito baixo que será desconsiderado.

Aplicando-se a segunda lei de Newton ao sistema tem-se que:

. (2)

O objetivo deste experimento é comprovar a validade da segunda lei,  para este 
caso, provando a igualdade:

. (3)

Procedimento experimental
1. Colocar 100 g no carro (50 g de cada lado) e medir a massa do carro com 

essas massas. Colocar 20 g no suporte porta-peso e medir a massa do porta-
peso com essa massa.

2. Amarrar um fio no carro, passa-lo por uma polia colocada na extremidade do 
trilho e prender o suporte porta-peso na extremidade livre deste fio. Colocar o 
carro sobre o trilho de ar com o compressor desligado.

3. Acionar  o  programa  Measure;  na  opção  “Gauge”  selecionar 
“Translation/Rotation”; acionar a medida e marcar as opções: “Axle diameter = 
25  mm”,  “Display –  S(t)”,  “Recorde –  v(t)  e  S(t)”,  “Unit =  m”,  “Star  of 
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measurement:  on  movement”  e  “Stop of  mearurement:  on  key  press”,  “Get 
value every = 30 msec”; pressionar “Continue”.

4. Ligar o compressor. Abandonar o carro, a partir do repouso, e fazer a aquisição 
da posição e da velocidade do carro em função do tempo; essas funções são 
registradas pelo movimento da polia que está acoplada a um sensor óptico; 
logo 
após o porta-peso atingir o chão, parar a aquisição teclando “Enter” no teclado 
do computador.

5. Remover trechos finais da curva, que tenham sido computados após a massa 
m ter atingido o chão.

6. Exportar os dados em um arquivo tipo “nome1.dat” (o nome é escolhido pelo 
experimentador); os arquivos devem ser gravados na pasta “Dados” do disco 
rígido.

7. Repetir  os  procedimentos  para  mais  quatro  medidas;  exportar  todas  as 
medidas (“nome2.dat” ... “nome5.dat”).

8. Utilizar o programa gráfico para importar os cinco arquivos gravados; lançar os 
cinco gráficos S(t) num mesmo gráfico com escalas lineares.

9. Fazer a média  dessas cinco curvas e deixar,  no gráfico,  apenas os pontos 
médios.

10. Passar por esses pontos uma curva de ajuste (polinômio de ordem 2).
11. Determinar o valor da aceleração.
12. Repetir todo o procedimento experimental, adicionando mais 50 g nas laterais 

do carro.
13. Repetir  todo o procedimento  experimental,  adicionando,  à situação anterior, 

mais 10 g no porta-peso.

Relatório
Apresentar

A) A  tabela  com  os  valores  encontrados  para  as  massas  e  para  as  três 
acelerações encontradas;

B) Os valores   e  de  mg e  a  diferença  percentual  entre  esses  dois 
valores para as três situações;

C) A conclusão sobre o experimento (foi comprovada a segunda lei de Newton? 
Explique as diferenças existentes).
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Experimento 6 – Teorema Trabalho-Energia Cinética

Introdução
Em Física, o trabalho de uma força constante é definido, em forma variável, como 

um produto escalar:

Embora as duas grandezas envolvidas em sua definição,  força e deslocamento, 
sejam vetores, o trabalho é uma grandeza escalar. A unidade de trabalho no Sistema 
Internacional (SI) é o newton-metro, que recebeu o nome de joule (J), em homenagem 
ao cientista inglês James Prescott Joule.

O trabalho de uma força variável que atua sobre uma partícula de massa m que se 

desloca de uma posição inicial  até um ponto final é dado por:

(1)

Se F(x) é a força resultante que atua na partícula, podemos usar a segunda lei de 
Newton e reescrever:

(2)

O produto  pode ser reescrito na forma:

(3)

Pela “regra da cadeia” do cálculo, temos:

(4)

A Eq. 3 se torna:

(5)

Substituindo na Eq. 2, temos:

(6)

Definindo:

(7)

como a energia cinética de uma partícula de massa m e velocidade v, temos:

(8)

Essa expressão indica que o trabalho da força resultante que atua sobre a partícula 
que se move entre dois pontos é igual à variação da energia cinética da mesma entre 
esses pontos. Este é o enunciado do Teorema Trabalho-Energia Cinética.

Neste experimento iremos comprovar o teorema trabalho-energia cinética e para 
isso, utilizaremos o arranjo experimental apresentado a seguir.
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Um carrinho de massa M desliza sobre um trilho de ar, a partir de uma velocidade 
inicial diferente de zero, sob ação do peso de m que o acelera.

No carrinho M atua uma tensão  devida a corda. Pela segunda lei de Newton, tem-
se:

Lembre-se que, isolando o carrinho, a tensão é a força resultante sobre ele. Se M 
teve um deslocamento S sobre o trilho de ar,  então, o trabalho da tensão sobre o 
carrinho será dado, pelo teorema trabalho-energia cinética, pela variação da energia 
cinética do carrinho, ou seja:

(10)

Considerando-se o sistema como um todo,  a força resultante é o peso mg e o 
trabalho dessa força resultante sobre o sistema é dado, pelo teorema trabalho-energia 
cinética, pela variação da energia cinética do sistema, ou seja:

(11)

Para comprovar o teorema trabalho-energia cinética deve-se verificar  a validade 
das equações 10 e 11.

Procedimento experimental
Primeira parte – Trabalho da Tensão sobre o carro de massa M

1. Colocar 200 g no carro (100 g de cada lado) e medir a massa do carro com 
essas massas. Colocar 10 g no suporte porta-peso e medir a massa do porta-
peso com essa massa.

2. Amarrar um fio no carro, passa-lo por uma polia colocada na extremidade do 
trilho e prender o suporte porta-peso na extremidade livre deste fio. Colocar o 
carro no trilho de ar com o compressor desligado.

3. Acionar o programa Measure.  Marcar as opções para gravar a posição e a 
velocidade em função do tempo.

4. Ligar  o  compressor  de ar  e  disparar  o  carro  com o disparador  na posição 
intermediária e fazer a aquisição dos dados do movimento do carro sobre o 
trilho,  e .

5. Exportar os dados em um arquivo tipo “nome1.dat” (o nome é escolhido pelo 
experimentador).
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6. Repetir os procedimentos para mais duas medidas; exportar todas as medidas 
(“nome2.dat” e “nome3.dat”).

7. Utilizar um programa gráfico para importar os três arquivos gravados; lançar os 
três gráficos S(t) num mesmo gráfico com escalas lineares.

8. Fazer  a  média  dessas  três  curvas  e  deixar,  no  gráfico,  apenas  os  valores 
médios.

9. Passar pelos pontos uma curva de ajuste do tipo polinomial de ordem 2.
10. Determinar o valor da aceleração; encontrar a força resultante que atua sobre o 

carro.
11. Lançar  os  três  conjuntos  de  dados  da  velocidade  num  novo  gráfico  com 

escalas lineares.
12. Fazer a média dessas medidas e deixar, no gráfico, apenas os valores médios.
13. Passar pelos pontos uma reta de ajuste.
14. Neste ponto do experimento, gravar seu projeto na pasta Dados.
15. A partir do gráfico S(t), multiplica-lo por T, encontrando, assim, o trabalho da 

tensão sobre o carro, T.S.
16. A partir,  agora,  do  gráfico  v(t),  efetuar  operações que  levem ao  gráfico  de 

, encontrando, assim, a variação da energia cinética do carro.

17. Colocar as duas curvas num mesmo gráfico e comparar a curva do trabalho 
sobre o carro com a curva da variação de sua energia cinética (comprovação 
da eq.10). Salve este gráfico com o nome “teorema_1”.

Segunda parte – Trabalho da força peso (mg) sobre o sistema

18. A partir do gráfico S(t), multiplica-lo por mg, encontrando assim, o trabalho da 
força peso sobre o sistema, mgS.

19. A partir,  agora,  do  gráfico  v(t),  efetuar  operações que  levem ao  gráfico  de 

, encontrando, assim, a variação da energia cinética do carro.

20. Colocar as duas curvas num mesmo gráfico e comparar a curva do trabalho 
sobre o carro com a curva da variação de sua energia cinética (comprovação 
da eq.11). Salve este gráfico com o nome “teorema_2”.

Relatório
Apresente:

A) Os gráficos do experimento;
B) A conclusão sobre o experimento.

141



Universidade Federal de Goiás – Instituto de Física       Laboratório de Física I – 2010-2  

Experimento 7 – Conservação da Energia Mecânica

Introdução
Seja um sistema em que uma partícula, com energia cinética inicial diferente de 

zero, execute um movimento em trajetória fechada, variando sua energia cinética, e 
que ao retornar à sua configuração inicial, sua energia cinética também retorne ao seu 
valor inicial. Nestes sistemas, a energia cinética, de alguma forma, ficou armazenada 
no  sistema  em  forma  de  outro  tipo  de  energia  que  pode  ser  completamente 
recuperada  e  convertida,  novamente,  em  energia  cinética.  Essa  energia  que  fica 
armazenada no sistema é denominada  energia potencial.  Numa situação dessas, 
dizemos que neste sistema atuam somente forças conservativas e que se ocorrer uma 
variação de energia cinética, , a energia potencial, , do sistema deve variar de 
um valor igual e oposto, de modo que a soma das duas variações seja nula:

. (1)

Este é o princípio da  Conservação da Energia Mecânica,  válido somente para 
sistemas conservativos.

Para  comprovar  a  Conservação  da  Energia  Mecânica  do  sistema,  faremos  o 
carrinho deslizar sobre o trilho a partir do repouso.

A variação da energia cinética do sistema é dada por:

onde v é a velocidade em função do tempo.
A variação da energia potencial gravitacional do sistema, para um referencial com 

origem no chão e apontando para cima, é dada por:

sendo negativa, já que o sistema perde energia potencial ao se deslocar x para baixo.
Pela conservação da energia mecânica, pode-se escrever:

. (2)

Para comprovarmos a Conservação da Energia Mecânica, devemos representar as 
duas variações de energia em um mesmo gráfico e observar que, enquanto a energia 
cinética aumenta, a energia potencial gravitacional diminui, mas a soma permanece 
constante.

Procedimento experimental
1. Colocar 100 g em cada lado do carro e medir a massa do carro com essas 

massas.
2. Amarrar um fio na extremidade do carro, passa-lo por uma polia colocada na 

extremidade do trilho e suspender  um massa de 10 g na extremidade livre 
desse fio.

3. Acionar o programa Measure.  Marcar as opções para gravar a posição e a 
velocidade em função do tempo.
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4. Ligar o compressor de ar e soltar o carro a partir do repouso e fazer a aquisição 
dos dados do movimento do carro sobre o trilho, S(t) e v(t).

5. Exportar os dados em um arquivo do tipo “nome1.dat” (o nome é escolhido pelo 
experimentador).

6. Repetir  os  procedimentos  para  mais  quatro  medidas;  exportar  todas  as 
medidas (“nome2.dat” ... “nome5.dat”).

7. Utilizar  um  programa  gráfico  para  importar  os  cinco  arquivos  gravados; 
construir os cinco gráficos S(t) em um mesmo gráfico com escalas lineares.

8. Fazer a média dessas medidas e deixar, no gráfico, apenas os valores médios.
9. Passar pelos pontos uma curva de ajuste do tipo polinomial de ordem 2.
10. Lançar  os  cinco  conjuntos  de  dados  da  velocidade  num novo  gráfico  com 

escalas lineares.
11. Fazer a média dessas medidas e deixar, no gráfico, apenas os valores médios.
12. Passar pelos pontos uma reta de ajuste; este será o gráfico v(t).

13. Construir gráficos de  e de .

14. Com as duas curvas num mesmo gráfico, verificar que, enquanto a energia 
potencial decresce a variação da energia cinética é positiva.

15. Somar  mgh0 à  curva  da  variação  da  energia  potencial.  Essa  curva  será  a 
energia potencial do sistema em função do tempo. Medir h0 no próprio trilho, de 
onde o carro saiu até onde ele está quando o porta-peso atinge o chão.

16. Determinar a energia mecânica total do sistema em função do tempo,  Em(t), 
fazendo a curva média entre as duas curvas, ativa-la e multiplica-la por dois.

17. Abrir a tabela da energia mecânica e calcular a diferença percentual entre a 
energia mecânica inicial e a final.

Relatório
Apresente:

A) Os gráficos do experimento;
B) A conclusão sobre o experimento (justificar as diferenças).
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ANEXO II
FOLHAS DE RELATÓRIOS
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Folha de relatório – Experimento: MRUV

Aluno: _______________________________________________________________________

Data: __/__/_____ Curso: _____________________ Turma: ____  

Prof.: _________________________________________________________

Outros componentes do grupo: ____________________________________________________

___________________________________________________

A) S(t) = ________________________________

     v(t) = ________________________________

B) a(t) = __________ (pelo gráfico S(t)); a(t) = __________ (pelo gráfico v(t))  

Diferença percentual = ________

C) Análise dos resultados.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Folha de relatório – Experimento: SEGUNDA LEI DE NEWTON

Aluno: _______________________________________________________________________

Data: __/__/_____ Curso: _____________________ Turma: ____  

Prof.: _________________________________________________________

Outros componentes do grupo: ____________________________________________________

___________________________________________________

1º Caso:
A) Tabela de valores encontrados para massas e 
acelerações.

(M ± ΔM) = ____________±____________ (kg)

(m ± Δm) = ____________±____________ (kg)

(a ± Δa) = ____________±____________ (m/s²)

B) Relação entre as forças.

[(M+m)±(ΔM+Δm)].(a±Δa) = ______±______ (kg.m/s²)

(m ± Δm)g = ____________±____________ (N)

ΔF = ________ %

2º Caso:
A) Tabela de valores encontrados para massas e 
acelerações.

(M ± ΔM) = ____________±____________ (kg)

(m ± Δm) = ____________±____________ (kg)

(a ± Δa) = ____________±____________ (m/s²)

B) Relação entre as forças.

[(M+m)±(ΔM+Δm)].(a±Δa) = _____±_____ (kg.m/s²)

(m ± Δm)g = ____________±____________ (N)

ΔF = ________ %

3º Caso:
A) Tabela de valores encontrados para massas e 
acelerações.

(M ± ΔM) = ____________±____________ (kg)

(m ± Δm) = ____________±____________ (kg)

(a ± Δa) = ____________±____________ (m/s²)

B) Relação entre as forças.

[(M+m)±(ΔM+Δm)].(a±Δa) = _____±_____ (kg.m/s²)

(m ± Δm)g = ____________±____________ (N)

ΔF = ________ %

C) Análise dos resultados.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Folha de relatório – Experimento: TEOREMA TRABALHO-ENERGIA CINÉTICA

Aluno: ____________________________________________________________________________

Data: __/__/_____ Curso: _______________________ Turma: ______  

Prof.: ___________________________________________________________

Outros componentes do grupo:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

m ± Δm = (____________±____________) ____

M ± ΔM = (____________±____________) ____

A) Gráfico 1 - _____ (chame o professor quando terminar)

     Gráfico 1 - _____ (chame o professor quando terminar)

B) Análise dos resultados.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Folha de relatório – Experimento: CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

Aluno: ____________________________________________________________________________

Data: __/__/_____ Curso: _______________________ Turma: ______  

Prof.: __________________________________________________________

Outros componentes do grupo: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

m ± Δm = (____________±____________) ____

M ± ΔM = (____________±____________) ____

h0 ± Δh0 = (____________±____________) ____

Em inicial = _____________

Em final = ______________

ΔEm = ________________

A) Gráfico - _____ (chame o professor quando terminar)

B) Análise dos resultados.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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