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O ensino de laborat�orio �e tema inserido em vasta bibliogra�a, contudo os textos utilizados
dissociam a abordagem de ensino escolhida dos roteiros propostos para as aulas pr�aticas.
Sendo assim, a ado�c~ao de algum texto de roteiros, para utiliza�c~ao nas aulas de laborat�orio,
invariavelmente, leva os alunos a assumirem uma postura de observadores externos �aquela
experiência que esta sendo feita. Partindo dessa problem�atica, estamos elaborando um
estudo do laborat�orio de F��sica na UEFS e a metodologia adotada nesse trabalho est�a
baseada nos objetivos a serem alcan�cados: primeiro - levantamento da problem�atica dos
laborat�orios de F��sica; segundo - escolha das abordagens do ensino de laborat�orio a serem
adotadas para a prepara�c~ao dos roteiros, levando em conta a vivência cotidiana trazida pelo
aluno e as limita�c~oes administrativas da Institui�c~ao.

Laboratory teaching is a subject widely approached in literature. However, the adopted
texts dissociate teaching approach chosen from proposed pilot instructions for practice les-

son. The adoption of some pilot instructions used in laboratory lessons invariably leads
students to assume an external observer attitude regarding this experiments. Taking this
problematic as starting point we are elaborating a study about physical laboratory in UEFS.
Our methodology relies on two purposes: �rst - to raise the question of physical laboratory;
second - to choice laboratory teaching approaches to be adopted in the preparation of pilot
instructions, regarding the day by day knowledge brought to classroom by the students and
the administrative limitations of our Institution.

I. Introdu�c~ao

O Ensino de Laborat�orio �e tema inserido em vasta

bibliogra�a, contudo os textos utilizados dissociam,

dos roteiros propostos para as aulas pr�aticas, a abor-

dagem de ensino escolhida. Sendo assim, a ado�c~ao de

algum texto de roteiros, para a utiliza�c~ao nas aulas

de laborat�orio, invariavelmente, leva os alunos a as-

sumirem uma postura de observadores externos �aquela

experiência que est�a sendo feita.

A existência dessa quest~ao (observadores externos)

e de outras do tipo:

- textos te�orico-pedag�ogicos que tratam do ensino

de laborat�orio, os quais nos levaram a adquirir algum

conhecimento pedag�ogico dessa atividade;

- percep�c~ao clara das de�ciências dos roteiros de

aulas de laborat�orio, por n�os utilizados, notada, ap�os a

aquisi�c~ao do conhecimento, acima citado; e

- a inten�c~ao de melhorar o ensino de laborat�orio na

UEFS.. ..

serviram de motiva�c~ao para esse trabalho.

Para n�os, a atividade de laborat�orio �e componente

indispens�avel do ensino de F��sica, pois sendo a F��sica

uma das ciências naturais, o que signi�ca uma das

ciências das leis gerais que regem o universo, o con-

hecimento (cient���co) por ela produzido sup~oe sempre

um conhecimento pr�evio (i.e. o conhecimento �e uma

constru�c~ao), que carece sempre de uma comprova�c~ao

(i.e., o conhecimento n~ao �e de�nitivo). Sendo assim,

existe uma interdependência entre teoria e experiência

no ensino de F��sica: a teoria fornecendo o conhec-
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imento (pr�evio) e, a experiência, comprovando-o ou

questionando-o.

Esta interdependência entre a teoria e a experiência,

�e o reexo do processo de produ�c~ao do conhecimento

humano, ou seja, �e o reexo da permanente intera�c~ao

entre pensar, sentir e fazer.

Sendo uma componente indispens�avel do ensino de

F��sica, a atividade de ensino de laborat�orio tem três

objetivos gerais:

(i) propiciar a aprendizagem de habilidades de

manuseio de aparelhos;

(ii) propiciar a aprendizagem de conceitos, rela�c~oes,

leis e princ��pios; e,

(iii) propiciar a aprendizagem da experimenta�c~ao,

i.e. identi�car a estrutura de um procedimento experi-

mental e/ou a estrutura do conhecimento e como ele �e

produzido no laborat�orio.

Dependendo da abordagem de ensino de laborat�orio

escolhida, pode-se atender um ou mais desses objetivos.

O ensino de laborat�orio, quanto �a sua disposi�c~ao,

pode ser classi�cado em: ensino de laborat�orio estrutu-

rado e ensino de laborat�orio n~ao estruturado.

O estruturado, �e aquele que fornece ao aluno in-

stru�c~oes detalhadas que o guiam atrav�es de um pro-

cedimento destinado a produzir certos resultados es-

pec���cos. O n~ao estruturado, especi�ca o objetivo e

deixa o procedimento a cargo do aluno.

Consideraremos três abordagens de ensino de lab-

orat�orio para compreendermos a problem�atica dessa

atividade, aqui na UEFS. As abordagens s~ao: o labo-

rat�orio programado; o laborat�orio com ênfase na estru-

tura do experimento; e, o laborat�orio sob um enfoque

epistemol�ogico.

II. Caracter��sticas das abordagens

Essas três abordagens apresentam as seguintes car-

acter��sticas

- Ensino de laborat�orio programado:

(i) pertence a classe de laborat�orio estruturado;

(ii) se destina aos objetivos de propiciar a apren-

dizagem de habilidades de manuseio de aparelhos e a

aprendizagem do conte�udo ministrado na sala de aula;

(iii) permite a supera�c~ao de alguns problemas ad-

ministrativos (ex. pouco material dispon��vel para a

quantidade de estudantes na sala de aula);

(iv) os roteiros utilizam algum modelo de ensino

como referencial te�orico-pedag�ogico; e,

(v) o procedimento dos roteiros �e bem detalhado.

- Ensino de laborat�orio com ênfase na estrutura do

experimento:

(i) pertence a classe de laborat�orio n~ao estruturado;

(ii) se destina aos objetivos de propiciar a apren-

dizagem de habilidades de manuseio de aparelhos, a

aprendizagem do conte�udo ministrado na sala de aula

e a aprendizagem da experimenta�c~ao, levando o estu-

dante a identi�car a estrutura do experimento;

(iii) os roteiros utilizam algum modelo de ensino

como referencial te�orico-pedag�ogico; e,

(iv) o procedimento n~ao �e detalhado, apenas auxilia

a determina�c~ao da estrutura da experiência.

- Ensino de laborat�orio sob um enfoque episte-

mol�ogico:

(i) pertence a classe de laborat�orio n~ao estruturado;

(ii) se destina aos objetivos de propiciar a apren-

dizagem de habilidades de manuseio de aparelhos, a

aprendizagem do conte�udo ministrado na sala de aula

e a aprendizagem da experimenta�c~ao, levando o estu-

dante a identi�car a natureza do conhecimento e como

ele �e produzido no laborat�orio;

(iii) os roteiros utilizam algum modelo de ensino

como referencial te�orico-pedag�ogico;

(iv) o procedimento n~ao e detalhado, apenas aux-

ilia a determina�c~ao da natureza do conhecimento,

fornecendo um modelo heur��stico que auxilie na com-

preens~ao da estrutura epistemol�ogica dos experimentos.

- Caracter��stica geral:

Essas três abordagens constituem uma esp�ecie de

cont��nuo, no qual em um dos extremos esta o \labo-

rat�orio programado", no outro, o \laborat�orio episte-

mol�ogico" e, entre eles, o \laborat�orio com ênfase na

estrutura do experimento".

III. A problem�atica do ensino de laborat�orio de

F��sica na UEFS

A partir do estudo feito, a respeito das quest~oes

te�orico-pedag�ogicas da atividade de ensino de labo-

rat�orio, podemos diagnosticar qual a realidade do nosso

ensino de laborat�orio.

(i) O ensino de laborat�orio de F��sica na UEFS n~ao

est�a perfeitamente integrado ao ensino de teoria; ele

�e relegado ao segundo plano, o que mostra uma falta

de compreens~ao da interdependência entre teoria e ex-

periência. Isso �e revelado na medida em que as aulas
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de laborat�orio n~ao seguem um planejamento concate-

nado com as aulas de teoria; os roteiros, em geral, s~ao

mal elaborados, quando existem; e, as condi�c~oes dos

equipamentos nem sempre s~ao adequadas;

(ii) O ensino de laborat�orio atinge o objetivo de

propiciar a aprendizagem de habilidades de manuseio

de aparelhos, n~ao explicitando, por�em, se se destina �a

propiciar a aprendizagem de conte�udo ministrado nas

aulas te�oricas, na medida em que n~ao existe, como

frisado acima, um planejamento concatenado com es-

tas aulas te�oricas. Conv�em salientar que, no geral, os

roteiros existentes n~ao apresentam os objetivos;

(iii) O laborat�orio de F��sica da UEFS se enquadra

na classe de laborat�orio estruturado, pois, na sua to-

talidade, os roteiros fornecem instru�c~oes, indicando os

passos a serem seguidos;

(iv) Em rela�c~ao a abordagem de ensino seguida, o

ensino de laborat�orio da UEFS, se prop~oe a seguir a

abordagem de ensino de laborat�orio programado, ape-

sar disso n~ao ser explicitado, em momento algum, no

planejamento dessa atividade, e n~ao serem atingidos os

objetivos atinentes �a essa abordagem. Os alunos, sim-

plesmente, seguem um roteiro tipo \receita", pronta

e acabada, para obter os resultados j�a esperados, sem

nenhuma reex~ao sobre o experimento, n~ao levando, as-

sim, a atender o objetivo da ilustra�c~ao e facilita�c~ao do

conte�udo ministrado na aula te�orica, o que os leva a as-

sumirem uma postura de observadores externos �aquela

experiência que est�a sendo feita;

(v) No geral, os roteiros n~ao apresentam, ou mani-

festam, a utiliza�c~ao de algum modelo (ou teoria) de en-

sino que serviu de referencial te�orico para a elabora�c~ao

dos mesmos. Isso �e revelado devido ao fato de que o

conhecimento pr�evio que o aluno necessita e o estilo de

pensamento envolvido, em cada passo, n~ao s~ao cuida-

dosamente estabelecidos;

(vi) Na quase totalidade, os roteiros utilizados:

a) n~ao apresentam uma introdu�c~ao;

b) n~ao apresentam uma de�ni�c~ao de objetivos;

c) apresentam um procedimento onde n~ao h�a dis-

tin�c~ao entre a fundamenta�c~ao te�orica do fenômeno e o

embasamento de natureza te�orico-pr�atica para o exper-

imento, e, em rela�c~ao a execu�c~ao propriamente dita do

experimento, o sequenciamento de passos e feito sem os

devidos cuidados, levando �as vezes a equ��vocos.

Sendo assim, os roteiros dos experimentos n~ao s~ao

satisfat�orios do ponto de vista pedag�ogico, pois o aluno

tem uma atitude passiva todo o tempo.

IV. Conclus~ao

Ap�os termos levantado a problem�atica do ensino

de laborat�orio na UEFS, constatamos a necessidade de

introduzir uma Filoso�a de ensino de F��sica porque,

acreditando que a atividade de ensino de laborat�orio

�e componente indispens�avel ao ensino dessa mat�eria,

devemos ter uma vis~ao clara a respeito da interde-

pendência entre teoria e experiência.

Para isso, utilizaremos um referencial te�orico de en-

sino, a ser escolhido em estudos posteriores, e adotare-

mos os laborat�orios estruturado e n~ao estruturado, em

etapas diferentes da atividade de ensino de laborat�orio,

visto que, por um lado, o referencial te�orico de ensino

auxilia na elabora�c~ao dos roteiros, indicando as habili-

dades de manuseio de aparelhos, o conhecimento pr�evio

e o estilo de pensamento requeridos, e, por outro, as

três abordagens estudadas, as quais se enquadram nas

duas classes de laborat�orio, acima citadas, constituem

uma esp�ecie de continuo, considerando a \constru�c~ao

do conhecimento".

Na primeira etapa, onde os alunos n~ao apresen-

tam uma familiaridade com o laborat�orio, devido a

de�ciências dessa atividade no segundo grau, utilizare-

mos a abordagem de ensino de laborat�orio programado,

pois esta, al�em de fornecer vantagens, do ponto de vista

administrativo, parece mais apropriada para facilitar a

aprendizagem do conte�udo, ministrado na aula te�orica,

e a aprendizagem de habilidades de manuseio de apar-

elhos.

A existência de um roteiro, com um procedimento

mais detalhado, indica a ado�c~ao desse tipo de abor-

dagem, para esses alunos.

Na segunda etapa, onde os alunos j�a apresen-

tar~ao uma familiaridade com o laborat�orio e com sua

metodologia, obtida na primeira etapa, utilizaremos a

abordagem de ensino de laborat�orio com ênfase na es-

trutura do experimento, pois esta, al�em de facilitar,

tamb�em, a aprendizagem de conhecimentos ministrados

na aula te�orica, �e adequada para facilitar a aprendiza-

gem da experimenta�c~ao porque leva o aluno a identi-

�car a estrutura do experimento que esta realizando, o

que signi�ca prepar�a-lo para a pesquisa. A existência

de um roteiro, com um procedimento sem detalhe al-

gum, levando o aluno a escolher o detalhamento, indica

a ado�c~ao desse tipo de abordagem, para alunos com

alguma maturidade acadêmica.

Na terceira etapa, utilizaremos a abordagem de en-

sino de laborat�orio sob um enfoque epistemol�ogico, pois
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esta aprofundar�a a etapa anterior, quando propiciar�a

aos alunos a aprendizagem de conhecimentos ministra-

dos na aula te�orica, bem como facilitar�a a aprendiza-

gem da experimenta�c~ao, no que concerne a natureza do

conhecimento e de como ele �e produzido no laborat�orio.

Com essa etapa, espera-se que os alunos percebam que,

de fato, existe uma interdependência entre a teoria e a

experiência, o que �e um reexo da permanente intera�c~ao

entre pensar, sentir e fazer no processo de produ�c~ao do

conhecimento humano.

Do ponto de vista temporal, essas etapas n~ao est~ao

delineadas, o que ser�a feito, tamb�em, em estudos pos-

teriores.

Al�em disso, acreditamos que n~ao �e necess�ario um

n�umero muito grande de experiências nas disciplinas

ministradas. Achamos que elas devem ser em pequeno

n�umero, por�em devem ser experiências centrais para

cada disciplina em quest~ao.
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