
 

Página 1 de 11 

O LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA E OS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO♦ 

Eliane Angela Veit [eav@if.ufrgs.br] 
 

Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

As Novas Tecnologias de Informação e Comunicação estão sendo introduzidas nas 
escolas em espaços físicos especiais - os chamados laboratórios de informática - e suas mais 
freqüentes aplicações no ensino/aprendizagem de Física, à semelhança do que ocorre em 
outras áreas, estão associadas à comunicação e à veiculação de informações: correio 
eletrônico, sessões de bate-papo, fóruns de debate, pesquisa eletrônica e desenvolvimento de 
material para a apresentação em aula ou para a web. Defende-se a revitalização dos 
laboratórios de Física - ou de Ciências - com a introdução de microcomputadores como 
instrumentos de aquisição e análise de dados, de modo que as atividades laboratoriais 
envolvam uma metodologia de trabalho compatível com o avanço tecnológico do nosso país. 
Um microcomputador por grupo de três ou quatro alunos, de modo a motivar o trabalho 
coletivo e permitir que a discussão, a conjetura e o teste de idéias sejam atividades 
sistemáticas. Entende-se que a inserção dos microcomputadores deva ser de tal modo que o 
aprendiz participe de diversas etapas do processo de aquisição e análise, assim como da 
modelagem computacional do fenômeno em estudo. Isto, aliado à introdução de Tópicos de 
Física Contemporânea, abre um novo universo na capacidade de investigação do mundo 
vivencial do aluno, especialmente no que diz respeito à observação, compreensão do conceito 
de medir, fazer hipóteses, testar, relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros 
relevantes e compreender a Física presente nos equipamentos e procedimentos tecnológicos, 
como preconizam os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. 

I. INTRODUÇÃO 

Ao aceitar o convite para participar desta mesa redonda, ao qual agradeço e espero 
corresponder, tomei conhecimento dos temas que seriam abordados pelos demais 
participantes da mesa. Modelagem computacional no ensino de Física, tópico ao qual tenho 
me dedicado nos últimos anos, seria abordada pelo Prof. Vitor Teodoro. Uma reflexão sobre a 
necessidade de se introduzir recursos de informática de forma criteriosa e não exclusiva, que é 
uma visão que compartilho, seria o foco da fala do Prof. Alexandre Medeiros. Optei, então, 
por uma reflexão sobre o laboratório didático de Física e os novos parâmetros curriculares 
nacionais do ensino médio. Esta opção não se deve à minha experiência nesta área, que ainda 
é bastante limitada; deve-se à convicção de que este é um tópico indispensável em uma mesa 
redonda intitulada: Novas Tecnologias no Ensino de Física. Proponho-me, então, ao desafio 
de suscitar idéias que, ainda que não sejam por mim defendidas com a apropriada 
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profundidade e base científica, possam provocar um debate profícuo e despertar a necessária 
atenção da comunidade. 

Por que utilizar computadores no ensino/aprendizagem de Física? 

A Fig.1 (Aguiar, 2003) ilustra claramente porque utilizar computadores no 
ensino/aprendizagem de Física. Em Física constroem-se modelos, que descrevem resultados 
experimentais e/ou levam a previsões; novas medidas corroboram ou não tais modelos. O 
computador é útil, e muitas vezes imprescindível, para a previsão de resultados - via 
modelagem computacional - e para medir - via aquisição automática de dados.  

Figura 1: Em Física trabalha-se com modelos, previsões e medidas. O 
computador é útil para as previsões e medidas (Aguiar, 2003). 

É inquestionável a importância das aplicações de Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (NTIC) relacionadas à interação interpessoal e à informação, como correio 
eletrônico, sessões de bate-papo, fóruns de debate e pesquisa eletrônica. Estas são 
indispensáveis em um mundo globalizado, em que o trabalho colaborativo e a capacidade de 
gerenciamento de informações podem ser determinantes tanto no sucesso profissional, quanto 
nas relações sociais; porém entendo que as duas aplicações que dizem respeito 
especificamente ao ensino/aprendizagem de Ciências, que têm grande valor formativo e que 
não podem ser suprimidas no ensino médio, sob pena de se comprometer a formação da 
cultura científica e tecnológica do estudante, são o uso do computador como instrumento da 
modelagem computacional e de laboratório. Estas aplicações, que passo a qualificar por 
nobres, são as que mais necessitam de nossa atenção, como professores de Física, como 
argumentarei ao longo da minha apresentação. Podemos, e devemos, explorar as demais 
potencialidades das NTIC, mas elas certamente se desenvolverão como um esforço coletivo 
das diversas áreas. Todavia, a exploração do computador como instrumento de modelagem e 
de laboratório depende crucialmente da atuação dos professores de Ciências em geral, e de 
Física em particular.  

Modelagem computacional é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento 
científico atual. É impossível pensar-se em Física, Química e Biologia – aí compreendidos os 
modelos ecológicos - sem considerar os avanços alcançados em decorrência da modelagem. 
Assim, a compreensão de como parte da Física tem evoluído, a noção de que é possível 
predizer, não apenas observar os fatos, a compreensão do pensamento científico, em 
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contraposição à lógica indutivista, assim como a abordagem de vários tópicos mais reais e 
atuais, passa pelo exercício da modelagem (Veit, Teodoro, 2002).  

Microcomputadores no laboratório de Física, como ilustraremos a seguir, podem ser 
utilizados para aquisição automática1 e análise de dados. Com isto os estudantes dispõem de 
melhores condições para medir e, conseqüentemente, estudar experimentalmente fenômenos 
físicos, aproximando-o do atual desenvolvimento, não somente dos laboratórios científicos, 
mas também da área tecnológica e da avaliação médica, dentre outras, que fazem parte do 
cotidiano do aluno.  

Sob o ponto de vista educacional, estas duas ferramentas são especialmente 
apropriadas em uma perspectiva construtivista, em que o aluno é um agente ativo do seu 
conhecimento e o processo de ensino é deslocado para o processo de aprendizagem (Rezende, 
2000). Como a imensa maioria dos educadores que sucederam a Papert (1980), entendemos 
que a inserção de novas ferramentas de aprendizagem deva ocorrer de modo que os estudantes 
aprendam com elas, não delas (Jonassen, 2003; Teodoro, 1998) e admitimos a visão de que as 
tecnologias podem revolucionar o modo de pensar e sentir (Pretto, 1996, diSessa, 1999). 

Mas aprender não é, apenas, um processo de construção pessoal, desconectado das 
interações sociais e das ferramentas no processo de construção de conhecimento, na 
perspectiva de Vigotsky (1984). Por isto nos desagrada a distribuição física dos 
microcomputadores na maior parte das escolas brasileiras e discutiremos também esta questão 
ao longo da apresentação. 

II. O COMPUTADOR COMO INSTRUMENTO DO LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA 

Por que utilizar microcomputadores no laboratório de Física? Como utilizá-los? 
Quando utilizá-los? 

A coleta de medidas físicas, em pleno século XXI, não pode ficar limitada às 
habilidades, competências e paciência humana. Parte da tarefa, muitas vezes tediosa, de coleta 
de dados também em um laboratório didático, pode e deve ser transferida para as máquinas, 
como ocorre no sistema produtivo. Isto permite que no processo ensino/aprendizagem haja 
mais tempo e condições para discussão dos aspectos físicos relevantes, das hipóteses 
assumidas, das aproximações empregadas, das limitações dos modelos físicos e matemáticos, 
das grandezas físicas relevantes e suas relações. Pode-se, ainda, tratar de problemas mais reais 
e atuais, que de outro modo não seriam tratados, pois a matemática subjacente é complicada.  

Um risco na introdução de um sistema completamente automatizado é que ele pode se 
constituir em uma caixa-preta para o aluno. Ao citar Härtel, Medeiros (2002) enfatiza que "o 
valor educacional de uma simulação dependerá do fato de ela poder vir a representar para o 
estudante um papel de auxiliar heurístico e não apenas cumprir um papel algorítmico ou 
meramente ilustrativo". Esta colocação é pertinente também no caso da aquisição automática, 
se introduzida sem a devida preocupação com o processo como um todo. É por isto que 
compartilhamos da visão de vários colegas que defendem a desmitificação da aquisição 
automática, evitando a visão do sistema como uma caixa-preta e instigando alunos e 
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professores para que participem ativamente de várias etapas do processo. (Fagundes et al., 
1995; Ribas et al., 1998; Montarroyos, Magno, 2001; Haag, 2001; Aguiar, Laudares, 2001; 
Cavalcante et al., 2002; Haag et al. 2003). 

Ao introduzir aquisição automática, fazemos questão (Haag et. al. 2003) de que o 
aprendiz compreenda alguns pontos fundamentais como o fato que as grandezas físicas são 
usualmente analógicas, enquanto o computador opera no sistema binário, que só admite dois 
valores para cada bit, 0 ou 1. Então, para implementar um sistema de aquisição automática, 
três são os elementos indispensáveis:  

i) sensores, como microfone, LDR, termistores, entre outros. Estes sensores têm como 
característica comum o fato de que variam sua resistência como conseqüência da variação de 
alguma grandeza física (intensidade sonora, intensidade luminosa, temperatura, 
respectivamente). 

ii) interface que transforma o sinal analógico em digital. Nos sistemas comerciais 
costuma ser uma caixa-preta. Mais recentemente a própria placa de som do microcomputador 
tem sido utilizada como interface analógico/digital. Outras possibilidades incluem a porta 
paralela e o mouse. 

iii) software que lê e registra os dados. Estes softwares podem gerar, como preferimos, 
simplesmente um arquivo de dados, com os valores da resistência em função do tempo, 
cabendo ao estudante interpretar os dados em uma planilha eletrônica. Nos sistemas 
comerciais os softwares usualmente apresentam várias alternativas para apresentação dos 
dados, como tabelas, gráficos e inclusive a possibilidade de cálculos estatísticos.  

Também entendemos que o computador deve ser utilizado criteriosamente como 
instrumento de medida. Não apregoamos que em toda e qualquer experiência deva ser 
utilizado um microcomputador. Pelo contrário, identificamos diferentes níveis para a sua 
utilidade como instrumento de medida, a saber:  

i) indispensável, quando se investiga fenômenos que requeiram tamanha freqüência de 
medidas que a coleta manual é impraticável; por exemplo, a força em função do tempo em 
colisões mecânicas; 

ii) desejável, para se obter maior precisão nas medidas e quando se investiga 
fenômenos que se estendem por longos períodos de tempo (por exemplo, a curva de 
resfriamento de um líquido);  

iii) dispensável, quando o sistema informatizado não apresenta qualquer vantagem em 
relação ao sistema manual; por exemplo, na determinação do período de um pêndulo com 
pequenas amplitudes. 

Em qualquer destes níveis, uma das vantagens da aquisição automática, é que os dados 
já ficam organizados na forma digitalizada, agilizando o processo de tratamento estatístico e 
confecção de gráficos. 

Nas experiências em que a aquisição automática é dispensável, somos favoráveis a não 
introduzi-la mas, mesmo nestes casos, os microcomputadores são instrumentos úteis para a 
interpretação dos dados e, especialmente, para a modelagem dos eventos em estudo. Não 
queremos aqui nos estender na discussão de modelagem computacional, pois este é o tema 
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central do Prof. Teodoro nesta mesa redonda, porém enfatizamos que também no laboratório a 
modelagem é indispensável para o ensino qualificado de Física, na medida em que facilita 
testar hipóteses, relacionar grandezas, quantificar e identificar parâmetros relevantes, passar 
de uma representação para outra (tabelas, gráficos, animações) e, especialmente, porque 
auxilia a avaliação dos limites de validade dos modelos, permitindo predizer e explorar os 
fenômenos em estudo além das possibilidades reais do laboratório. Sob o ponto de vista 
epistemológico, eles se constituem em instrumentos poderosos para ilustrar que a lógica 
indutiva não é sustentável como método de produção do conhecimento, para combater a idéia 
de que a lei será descoberta a partir dos dados experimentais (Silveira, Ostermann, 2002). 
Podemos ilustrar isto com a curva característica de um termistor do tipo NTC (negative 
temperature coefficient) em função da temperatura. Uma exponencial do tipo exp(βT), onde T 
representa a temperatura, pode descrever perfeitamente a curva característica em certo 
intervalo de temperatura, porém, pelo fato de termistores do tipo NTC serem constituídos por 
materiais semi-condutores, outros pressupostos teóricos devem ser considerados para se 
concluir que a curva característica tem forma exponencial inversamente proporcional à 
temperatura, ao invés de diretamente proporcional. 

No laboratório equipado com computadores o aluno se encontra em um ambiente 
propício para confrontar o mundo físico real, sob investigação na experiência, com o modelo 
computacional construído para representá-lo, para compreender que modelos são 
representações simplificadas do fenômeno real, que só mantêm suas características essenciais, 
que contêm limitações, sendo apropriado somente dentro de certos limites de validade. A 
distinção entre o fenômeno físico, usualmente complexo, e um modelo computacional não é 
imediata, mas é, de per si, indispensável para a cultura científica do cidadão. O 
desenvolvimento em paralelo de experiências e de sua modelagem representa uma mudança 
radical no modo se ensinar Física.  

Conforme mencionado por Medeiros (2002), uma mudança radical tem ocorrido com 
o emprego de simulações computacionais, que estão contribuindo para uma quebra do antigo 
paradigma educacional baseado em aulas teóricas - nas quais os alunos passivamente ouviam 
as exposições do professor - e aulas de laboratório - nas quais os alunos participavam 
ativamente, na consecução de objetivos estritamente delineados em roteiros. Porém, no caso 
das simulações computacionais desconectadas das atividades laboratoriais há um sério risco 
de que as simulações sejam tomadas como o próprio mundo real. Também não podemos nos 
estender neste assunto, tópico do Prof. Medeiros nesta mesa redonda, apenas mencionamos 
que compartilhamos da sua apreensão quanto à inserção indiscriminada de computadores na 
educação. É justamente por isto que defendemos a inserção do microcomputador no 
laboratório didático de Física, ao invés da tendência generalizada de levá-lo para os 
laboratórios de Informática, onde o experimento é substituído pelas simulações 
computacionais. Inclusive porque se o movimento neste sentido não for revertido virá a 
decretar a falência total do ensino experimental. 

As colocações de Medeiros (2002) relativas à confusão mental que se pode criar na 
mente do aluno entre o real e o virtual, em certa medida são aplicáveis à aquisição automática 
de dados, se introduzida de forma abrupta. Nossa experiência tem mostrado que se não for 
previamente trabalhado todo o processo de aquisição automática, desde a montagem e testes 
de sensores, coleta de alguns dados manualmente, construção de curvas de calibragem, 
alguma espécie de tratamento de dados e, só então, a implementação e uso de sistemas 
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automatizados, corre-se o risco de que o aluno visualize os resultados da experiência em 
tempo real na tela do computador como se observasse um vídeo qualquer, sem qualquer 
compreensão significativa de onde provêm tais dados.  

Na verdade, a compreensão do processo de aquisição começa ainda antes, começa nas 
noções básicas de medidas digitais, tão indispensáveis na formação de uma cultura científica-
tecnológica atual, quanto a noção de medidas analógicas. A lógica binária e suas utilizações 
dizem respeito a uma "cultura técnica", que não requer que o cidadão domine os processos e 
detalhes técnicos, mas tenha condições de usufruir plenamente de seus benefícios 
tecnológicos. 

Requer-se, assim, a introdução de algumas atividades experimentais que envolvam 
medidas digitais, como, por exemplo, medidas de tempo usando como sensores óticos um 
fotodiodo emissor e um receptor. Enquanto o feixe do emissor atinge o receptor, o estado 
lógico é 0, com o bloqueio do feixe, o estado lógico passa a ser 1. Em atividades iniciais, o 
bloqueio dos sensores pode ser feito pelo aluno com a própria mão, enquanto visualiza o 
gráfico em tempo real, posteriormente o sistema pode ser utilizado para estudo de fenômenos 
físicos específicos, como a determinação de velocidades de carrinhos e várias outras 
experiências que requeiram medidas de tempo (Aguiar, Laudares, 2001). 

Requer-se, também, a introdução de medidas digitais e a discussão do número de 
valores que é possível medir com um sistema de 4 bits, 8 bits, 16 bits, etc. Taxa de 
amostragem e número de bits são conceitos hoje tão relevantes como a natureza de um 
paquímetro e podem ser claramente ilustrados com uma planilha eletrônica. É desejável e 
possível discutir-se, em ensino médio, a origem dos degraus de uma curva obtida para a 
descarga de um capacitor medida com um sistema de 4, 8, 16 bits.  

Até bem poucos anos atrás, para aquisição automática eram necessárias interfaces 
analógico/digitais externas aos computadores, importadas e caras, ou a construção de circuitos 
eletrônicos, a serem acoplados à porta da impressora (Fagundes et al., 1995; Souza et al. 
1998). Hoje os microcomputadores já costumam dispor de placas de som, que funcionam 
como uma interface analógico/digital e digital/analógico, e que associadas a um software 
apropriado, permitem transformar os microcomputadores em versáteis instrumentos de 
laboratório. 

III. ALGUMAS COLOCAÇÕES SOBRE A NOSSA REALIDADE 

Ao longo dos anos os laboratórios didáticos das escolas brasileiras sofreram um 
retrocesso. Enquanto as tecnologias que permeiam a nossa sociedade evoluem em ritmo 
galopante, o laboratório - quando existe, é equipado, e utilizado - não costuma dispor de 
microcomputadores e, quando existem, s.m.j., pouco uso é feito em modelagem e aquisição de 
dados. 

A primeira avaliação das condições de oferta dos cursos de graduação de Física (MEC, 
2000) mostrou que apenas 3% dos cursos de Licenciatura em Física têm laboratórios e 
equipamentos em condições muito boas. Este dado é preocupante na medida em que indica 
que o professor de Física que tem ingressado no mercado de trabalho não está sendo bem 
preparado para explorar o laboratório de Física.  
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E quais são as condições físicas dos laboratórios existentes nas escolas, se é que 
existem?  De pouco resolve se recorrer aos números oficiais pois o percentual de escolas que 
tem laboratórios não nos fornece nenhuma informação sobre  seu uso e qual o papel que o 
computador desempenha no laboratório de Física das escolas. Por isto, decidimos 
providenciar um levantamento, ainda que limitado, junto a professores do ensino médio a fim 
de se ter algum conhecimento de causa. Para tanto, enviamos um questionário eletrônico para 
cerca de 250 professores de Física em exercício no ensino médio, a partir dos quais obtivemos 
informações sobre 115 escolas. (Alguns professores preencheram mais de uma questionário, 
pois o levantamento dizia respeito à situação da escola e alguns ministram aulas em mais de 
uma escola.). Ressaltamos que este é um levantamento meramente ilustrativo, pois a 
população que respondeu aos questionários não satisfez a qualquer critério científico de 
amostragem. Utilizamos um cadastro eletrônico que contém 300 endereços eletrônicos de 
professores do ensino médio. (Alguns professores se cadastram com mais de um endereço 
eletrônico.) Este cadastro, disponível em http://www.if.ufrgs.br/mpef/ cadastro.html, foi 
divulgado para cerca de 400 professores do ensino médio do Rio Grande do Sul há um ano. 
Posteriormente, e com muita freqüência, algum professor de Física do ensino médio por este 
Brasil afora, localiza este endereço e se inscreve no cadastro. Assim, nossa amostra é viciada 
pois contempla majoritariamente uma população de professores que utiliza a Internet, que 
provavelmente tem maior disposição para o uso de novas tecnologias. Também se deve ter em 
conta que a amostra é pequena, ainda assim apresentamos alguns valores relativos às cento e 
quinze escolas espraiadas pelo Brasil afora: 

70 % têm laboratórios de Física 

76 % têm laboratórios de Informática  

38% dos laboratórios de Física têm microcomputadores (23% com um micro) 

Mais interessante do que estes valores são duas hipóteses que podem ser inferidas das 
respostas dadas: 

i) para muitos professores aquisição automática de dados é sinônimo de pesquisa 
eletrônica. Esta observação está baseada no fato de que houve explicitamente comentários do 
tipo: "uso a Internet para fazer aquisição de dados". Também se observa que a quase 
totalidade dos professores que responderam positivamente à pergunta relativa ao uso do 
computador para aquisição automática de dados não mencionaram, entre os softwares que 
mais usam, um sequer que esteja associado à aquisição.  

ii) alguns dos laboratórios de Física que contam com computadores começam a 
reproduzir os modelos dos laboratórios de Informática, com uma aglomeração de 
computadores distribuídos de modo a inviabilizar o trabalho em grupo (20 computadores para 
50 alunos, por exemplo). 

iii) vários dos laboratórios (23%) contam com um único microcomputador, o que 
inviabiliza o seu uso na forma em que estamos apregoando. 

III. CONEXÃO COM OS NOVOS PARÂMETROS CURRICULARES 
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O computador como instrumento de modelagem e de laboratório são aplicações 
indispensáveis quando se pretende visualizar novas perspectivas para o ensino de Física, 
apregoadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como expresso por Moreira 
(2000): 

“Física não dogmática, construtivista, para a cidadania, ênfase em modelos, 
situações reais, elementos próximos, práticos e vivenciais do aluno, do concreto 
para o abstrato, atualização de conteúdos, Física Contemporânea.”  

Espera-se, ainda, pelos parâmetros curriculares nacionais que: 

"O aprendizado não deve ser centrado na interação individual de alunos com 
materiais instrucionais, nem se resumir à exposição de alunos ao discurso professoral, mas 
se realizar pela participação ativa de cada um e do coletivo educacional numa prática de 
elaboração cultural" (PCN, 1999, p. 208). 

Enquanto isto os microcomputadores invadem as escolas e se acumulam nos 
chamados laboratórios de informática, dispostos em fila de modo que o usuário, além das 
telas de seus computadores, praticamente só vê as paredes ou as costas de outros usuários, 
confinando a atenção do usuário na máquina, o que pode ser absolutamente desejável em um 
trabalho individual, no máximo em duplas, mas inviabiliza o trabalho em grupo, tão 
indispensável na sociedade contemporânea, em que se evolui cada vez mais em direção às 
atividades colaborativas. É hora de prover-se os laboratórios didáticos de Física (e/ou de 
Ciências) com computadores, um para cada grupo de três ou quatro alunos, propiciando a 
interação, não somente homem-máquina, mas a interação interpessoal em atividades 
experimentais e de modelagem. A mudança de paradigma da aula teórica-experimental, para 
uma aula que engloba ambos os aspectos, requer que também a ocupação do espaço físico 
seja reestruturada. Ambientes em que os alunos tenham condições de desenvolver atividades 
experimentais em grupo, recorrendo ao computador se, e somente quando, necessário ou útil, 
favorece o aprender a fazer, no sentido de "privilegiar a aplicação da teoria na prática e 
enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e destas no social" (op. cit. pg. 29), favorece o 
aprender a viver juntos, na medida em que "provêm condições física para a realização de 
projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis" (op. cit. pg. 29) e dá 
margem para se humanizar o ensino de Física. 

Segundo Schwab, citado por Moreira (1999, p168), “em um fenômeno educativo, de 
alguma maneira, alguém (aprendiz) aprende algo (adquire conhecimento) interagindo 
(trocando significados) com alguém (professor)..." Em verdade, espera-se que a troca de 
significados ocorra também na interação aluno-aluno, além da tradicional professor-aluno. 
Pergunta-se: pode-se visualizar um ambiente físico mais apropriado para o aprendizado de 
Física, do que um laboratório didático que dê plenas condições ao trabalho em grupo? 

Alguns dos detalhes técnicos apresentados na seção II podem dar margem a se pensar 
que se espera que os alunos dominem linguagens de programação ou que construam e/ou 
entendam o funcionamento de circuitos eletrônicos. Certamente não pode ser este o enfoque. 
Trata-se de oferecer a oportunidade para que alunos e professores manipulem tais dispositivos 
em atividades desafiadoras e abertas, que lhes permitam a compreensão de alguns dos 
conceitos primários da era da informática, úteis tanto no exercício da cidadania quanto para o 
desempenho de atividades profissionais. 
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Nossa abordagem construtivista de aquisição de dados envolve várias etapas, 
enfatizando o procedimento, não meramente os resultados. Ou seja, entendemos importante o 
processo como um todo, não somente a disponibilidade de mais dados, obtidos em menor 
tempo e com maior precisão. Na fase de construção de sensores o aluno adquire, além de 
informação, certo sentido sobre estes dispositivos eletro-eletrônicos e suas tecnologias 
associadas, que pode facilitar sua compreensão - na acepção de Piaget - sobre os avanços da 
nossa sociedade contemporânea altamente tecnológica. A utilização de sensores dos dias 
atuais, como termistores, fotodiodos e cristais pizeolétricos, abrindo a possibilidade para o 
aluno "conhecer a Física presente no seu mundo vivencial e nos equipamentos e 
procedimentos tecnológicos. Descobrir o como funciona de aparelhos” e estimular a inserção 
de tópicos de Física Contemporânea, tão deficiente em nosso ensino médio (Cavalcante, 
Tavolaro, 2001). 

Na fase de tratamento de dados, o uso de planilhas eletrônicas possibilita, além do 
desenvolvimento de conhecimentos específicos sobre os conceitos físicos em investigação, a 
aprendizagem - ou reforço - do uso de uma ferramenta eletrônica, a planilha, que lhe será útil, 
mesmo que opte por alguma atividade não pertinente às Ciências Exatas, pois praticamente 
todas as áreas fazem uso sistemático de planilhas eletrônicas, como exemplos, as áreas da 
Saúde, Ciências Sociais e Econômicas. Os gráficos e representações estatísticas deste modo 
são tratados como objetivos formativos, não como pré-requisitos, como esperado pelos PCN 
(Menezes, 2000). Enfim, nas palavras de Menezes (op. cit. p. 7), "interessa sim que o aluno 
aprenda Física, mas interessa também, que, juntamente, aprenda os instrumentos gerais que 
acompanham o aprendizado de Física". 

Finalmente, observamos que para incentivar o espírito inventivo e a curiosidade, em 
contraposição à repetição e padronização, é preciso privilegiar as atividades experimentais 
abertas onde os conceitos físicos presentes sejam o foco das atenção, diferentemente do que 
ocorre nas atividades experimentais tradicionais, onde apenas o resultado final, quase sempre 
previamente conhecido, é valorizado (Linn, 1991; Borges, 2002; Haag et. al. 2003). 

CONCLUSÕES 

Entendemos que: 

- microcomputadores devem ser introduzidos nos laboratórios de Física, como 
instrumentos de modelagem e de laboratório (aquisição e tratamento de dados); 

- o ambiente físico é relevante e deve propiciar condições para o trabalho coletivo, 
com um microcomputador para cada grupo de três ou quatro alunos, em que a discussão, a 
conjetura e o teste de idéias sejam atividades sistemáticas; 

- atividades abertas devem substituir experiências "fechadas" estritamente 
estabelecidas em roteiros, que se assemelham a receitas de bolo; 

- muitos elementos de Física Contemporânea podem ser introduzidos na discussão de 
sensores. 
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Ainda que nossas concepções sobre o laboratório estejam equívocadas e não venham a 
vigorar, o crescimento das ciências nas atividades produtivas e nas relações sociais exigirá 
que nós, professores de Física, repensemos o laboratório de modo que permita ao aluno 
"reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios 
tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do pensamento científico", como 
estabelecem os PCN (op. cit. p. 237). 

AGRADECIMENTOS aos professores do ensino médio que colaboraram com nosso 
levantamento sobre a situação dos laboratórios de Física nas escolas brasileiras e a Rafael 
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