
provável que a escola em que você traba
lha não conte, assim como tantas outras 

no Brasil, com um laboratório de Ciências 
bem equipado e capaz de atender às necessi
dades de aprendizagem dos alunos. A boa no
tícia é que existem universidades empenha
das em montar experimentos em seus campi 
e disponibilizar o manuseio real dos objetos 
via internet, uma estrutura conhecida como 
laboratório de experimentação remota. 

Além de ampliar o acesso à observação e 
ao fazer científico - permitindo o uso coletivo 
de recursos e, portanto, barateando custos -, 
esse tipo de iniciativa impulsiona o desenvol
vimento das competências básicas relaciona
das à Ciência. "Ter acesso à prática é essencial 
para fixar conceitos de uma forma diferencia
da, distante dos modelos tradicionais que os 
alunos estão cansados de ver, tem grandes ga
nhos para a aprendizagem", afirma Il ton 
Miyazato, licenciado em Física pela Universi
dade de São Paulo (USP) e professor do Colé
gio São Francisco de Assis, em São Paulo. 

Em 2008, a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) conseguiu recursos para um 
projeto de experimentação remota destinado 
à rede pública de ensino. Carentes de labora
tórios em suas unidades, as escolas brasileiras 
costumam ter altos índices de reprovação em 
Física por conta da ausência do componente 
prático necessário à disciplina. Hoje, há um 
conjunto de experimentos na universidade 
que podem ser acessados de qualquer lugar 
do país e do mundo. "Os alunos controlam os 
dispositivos, via internet, e acompanham as 
reações por meio de câmeras conectadas a 
cada um deles. O professor pode, por exem
plo, explicar os quadros elétricos e então aces
sar o laboratório para a turma controlar lâm-

padas e chaves. Não se trata de simulação, 
mas de experimentação", afirma Juarez Ben
to da Silva, coordenador do Laboratório de 
Experimentação Remota da UFSC, em Ara-
ranguá, a 214 qui lômetros de Florianópolis. 

T a m b é m são disponibilizados, no site do 
laboratório, materiais teóricos sobre cada ex
periência. Tudo é acessível dentro e fora da 
escola (conheça o passo a passo abaixo), ou seja, 
os estudantes podem continuar praticando 
em casa ou em outros locais com conexão à 
internet. Pesquisadores acompanham três es
colas públicas na aplicação das atividades e 
uma dissertação revelou ganhos importantes 
na aprendizagem das turmas que realizaram 
os experimentos, em comparação com outras 
que não usaram o laboratório. Cerca de 20 
instituições parceiras no Brasil e no exterior 
trocam ideias e sugestões para aprimorar os 
recursos. E graças ao uso de um software livre, 
os usuários podem aperfeiçoar as ferramentas 
disponíveis ou desenvolver novas tecnologias 
a partir delas. Qualquer diretor ou professor 
pode solicitar uma senha de acesso aos experi
mentos, assim como outras universidades po
dem construir experiências de acesso remoto. 
A intenção é formar, no futuro, uma rede 
com várias atividades à disposição de todos. 
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Text Box
Fonte: Nova Escola: Especial Caminhos para inovar, São Paulo, n. 14, p. 10-11, out. 2012.




