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RESUMO

São muitos os trabalhos que relatam a importância do laboratório didático no processo de ensino e aprendizagem, tanto na Educação Básica, quanto no Ensino Superior. Dentre

os benefícios oferecidos aos estudantes estão o desenvolvimento do trabalho em grupo e de habilidades intelectuais, favorecendo a discussão e promovendo a conceitualização,

além de permitir o debate para a resolução de problemas. Em busca de subsídios para fundamentar a elaboração e construção de experimentos de Física para os Cursos de

Licenciatura de Matemática e Ciências Biológicas, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema.  Verificou-se que apesar da opinião favorável dos docentes ao uso do

laboratório como facilitador no progresso do ensino aprendizagem, a sua utilização fica muito aquém do recomendado em função do pequeno número de aulas, estrutura

precária, falta de materiais e grande número de alunos em relação ao material disponibilizado. Essa situação, que ocorre com frequência na educação básica tem reflexos nas

universidades brasileiras, onde os graduandos mostram não ter vivência anterior com atividades práticas. Além disso, os docentes do ensino superior atribuem grande

importância ao laboratório didático, mas se contradizem ao se empenhar mais na parte teórica. De forma geral, também foram identificados diversos tipos de laboratório didático

como: demonstração, tradicional, divergente, aberto ou de projetos (GRANDINI & GRANDINI, 2008). Cada um desses tipos apresentam características diversas quanto ao papel

do professor e do aluno.  A partir dessas informações, e com base nas ementas das disciplinas em relação ao tema de Mecânica, iniciou-se a concepção de um protótipo de

aparato experimental multifuncional baseado em um plano inclinado, para ser utilizado em ambos os cursos de graduação, que deverá ser aplicado em atividades práticas sobre

movimento uniforme, movimento variado, queda livre, determinação do coeficiente de atrito, vantagem mecânica do plano inclinado. 
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