
Resumo: 

 

Este trabalho tem o proposito de identificar possibilidades e limites de 

se inserir discussoes epistemologicas nas aulas do Laboratorio Didatico 

de um curso de Licenciatura, a partir das concepcoes apresentadas 

pelos licenciandos do curso de Licenciatura em Fisica oferecido pela 

Universidade Federal de Goias (IF-UFG) – campus Goiania. Defende-se 

a ideia de que os futuros professores de Fisica possuem duas 

necessidades formativas imprescindiveis a consolidacao de uma 

personalidade epistemologica: a experimentacao e a discussao acerca 

da Historia e Filosofia da Ciencia (HFC). Nessa linha de pensamento a 

Epistemologia Historica de Gaston Bachelard pode oferecer elementos 

importantes para a abordagem destas necessidades. A pesquisa 

apresenta tres momentos distintos na construcao dos dados: antes da 

realizacao das aulas modificadas (utilizando um questionario 

estruturado); durante a realizacao das aulas (registrando-as em notas 

de campo e coletando os relatorios experimentais dos licenciandos); e 

apos a realizacao das mesmas (por meio de entrevista 

semiestruturada). As modificacoes feitas nas estruturas de 04 (quatro) 

aulas dentro da disciplina “Laboratorio de Fisica I” buscavam aproximar 

a proposta metodologica do Laboratorio Didatico em estudo aquela 

apresentada pelo Laboratorio do tipo Epistemologico atraves da 

introducao de elementos da Historia e da Filosofia da Ciencia (HFC) 

sob uma perspectiva Bachelardiana. Como fio condutor das aulas 

utilizamos o conceito de forca. Foi possivel verificar que as concepcoes 

apresentadas pelos licenciandos, antes e apos a execucao das aulas 

reforcavam a definicao do Laboratorio Didatico enquanto um 

Laboratorio Tradicional e demonstravam anseio por novas metodologias 

nas aulas experimentais. Concluimos, ao final da pesquisa, que e 

possivel inserir discussoes epistemologicas no Laboratorio Didatico, 

porem, esta discussao seria mais bem potencializada se ampliassemos 

o tempo das aulas (um dos limites elencados pelos licenciandos) e se 

tivessemos a possibilidade de inserir mais caracteristicas do 

Laboratorio Epistemologico, excluindo outras do Laboratorio Tradicional 

(outro limite evidenciado na pesquisa). 
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