
O USO DO SISTEMA CBL EM ATIVIDADES DE EXPERIMENTAÇÃO 
 

Fernanda Cesar Bonafini1

Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Carvalho Borba 
UNESP - Rio Claro 

 
1. As Atividades Laboratoriais 

Temas como a Estática, Cinemática e Dinâmica, são exemplos que poderiam propiciar o estudo de certos 
assuntos em Matemática. Esperar-se-ia que os alunos tivessem melhores possibilidades de compreender a 
Matemática envolvida em tópicos de Física, se tivessem a oportunidade de fazer o tratamento matemático desses 
tópicos, tanto nas aulas de Física como nas aulas de Matemática.  

Nota-se nas aulas dessas disciplinas características semelhantes, como afirmam Jesková e Onderová (2000)  
 
na maioria das aulas os alunos não ‘fazem’ Ciência. Eles ouvem leituras sem grandes conexões 
com suas experiências diárias. Os alunos, usualmente, não têm a oportunidade de formar suas 
próprias idéias, eles raramente têm a chance de trabalhar de um modo engajado na descoberta, 
construção e teste de modelos para explicar o mundo que os rodeia, como os cientistas o fazem  
(p. 01).  
 

Em face a isso, McDermott (1996) comenta que alguns professores criticam a tendência de ensinar a 
disciplina de Física como tem sido ensinada há mais de cinqüenta anos, e argumenta que a forma que 
tradicionalmente se ensina Física não se ajusta bem às necessidades da maioria dos estudantes, especialmente em 
nível introdutório. Nesse sentido, Krasilchik (1987, p. 49) declara que “embora as características e objetivos das 
aulas tenham sido modificados no decorrer do tempo, passando-se de atividades puramente demonstrativas ou do 
repasse de informações para atividades de investigação coletiva ou individual de problemas”, nota-se ainda uma 
necessidade de aulas práticas, de modo a tornar o ensino mais ativo e relevante. 

Essas aulas práticas – em sua maioria – têm seu espaço no laboratório, que, segundo a definição dessa 
autora, é como “[uma] dependência adaptada para o trabalho prático, devendo ter condições especiais relativas à 
presença de água, bico de gás, piso adequado e condições de segurança” (p. 49). Acrescentam ainda Moreira e 
Levandowski (1983) que a atividade de laboratório é um componente indispensável no ensino da Física e pode ser 
orientada para diferentes objetivos, tais como: a facilitação da aprendizagem de habilidades motoras, técnicas e 
manuseio de aparelhos ou da aprendizagem de conceitos, relações, leis e princípios, ou ainda, da aprendizagem da 
experimentação em si.  

Mesmo com a existência desse ambiente, freqüentemente as aulas de Física são realizadas com uma 
seqüência de fenômenos e teorias. Assim, para muitos alunos, aprender Física significa decorar um arrazoado de 
nomes, fórmulas, descrições de aparelhos, enunciado de leis, resultando em um processo desgastante. Nessas aulas 
os alunos não são estimulados a discutir, relacionar o fenômeno com a prática, ou então verificar as aulas de teoria 
no laboratório. Como comenta Sá e Borges (2001), nas aulas laboratoriais o aluno senta nas bancadas e recebe o 
roteiro da atividade, o qual muitas vezes não compreende com clareza os propósitos pedagógicos da atividade que 
irá realizar. Com isso, o ensino se restringe apenas aos resultados já comprovados pela ciência, sem ter um processo 
dedutivo e experimental (prático). 

Em contrapartida, McDermott (1996a, p. 35) declara que “para se desenvolver uma compreensão ativa da 
Física que lhes é ensinada, os estudantes, devem passar de uma participação passiva para uma participação ativa no 
processo de aprendizagem”. Para tanto, é essencial a intensa e profunda integração de cada um dos alunos no 
processo de estudo (participação ativa), e este cenário pode ser concretizado em uma atividade laboratorial, por 
exemplo. Nesse sentido, as atividades laboratoriais – aliadas ao sistema CBL – as quais serão propostas nesta 
pesquisa procurarão desenvolver o uso da argumentação pelos alunos, buscando questões como “o que acontecerá 
se...” que ajudará a reconhecer e analisar um argumento, buscando reconhecer neste os conhecimentos matemáticos 
dos alunos, valorizando os processos de criação desses conhecimentos e não somente o resultado final de algoritmos 
ou roteiros de experiências. 

Assim, este trabalho procura investigar se a Matemática e a Física, adicionadas de recursos tecnológicos, 
poderão melhor contribuir na formação do intelecto, na estruturação do pensamento lógico e reflexivo e na 
ampliação do raciocínio do estudante, dando-lhe oportunidades para realizar conjecturas, verificá-las na prática, 
buscar possíveis generalizações e, por fim, formalizar os resultados. 

Dos recursos tecnológicos, comumente chamados de Tecnologias Informáticas (TI´s), presentes no Ensino 
Superior, nesta pesquisa serão privilegiados particularmente a calculadora gráfica e os sensores, caracterizando um 
sistema CBL. Sendo assim, este artigo apresenta, especificamente, uma descrição de uma atividade, na qual alunos 
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de um curso de Licenciatura em Matemática lidam com a Matemática e a Física utilizando calculadoras gráficas e 
sensores. 

A seguir são apresentados, os instrumentos: calculadoras gráficas e o CBL, os procedimentos 
metodológicos, a atividade realizada, bem como sua análise inicial e por fim, são feitas algumas reflexões acerca 
desse estudo. 

 

2. O Sistema CBL 

O CBL (Calculator Based Laboratory) é um aparelho portátil, que funciona com pilhas, utilizado para a 
coleta de dados (medição de grandezas). Por ter dimensões compactas ele pode ser usado em atividades de 
Matemática e Ciências, de um modo geral.  

Para a visualização e armazenamento dos dados coletados, pode-se utilizar uma calculadora gráfica. Essas 
são projetadas para os mais variados usos, e segundo Casey (2001), servem para uma dupla proposta. Primeiramente 
elas podem ser usadas sozinhas, trabalhando com várias linhas de símbolos matemáticos, funções e informações 
gráficas. Adicionalmente, elas podem ser conectadas a um dispositivo de coleta de dados (CBL), designando um 
sistema CBL. Nesse sistema, a calculadora gráfica tem três funções, que são: a operação de programas que 
controlam o CBL, armazenamento dos dados para manipulação e a apresentação de gráficos desses dados. Assim, o 
sistema CBL transforma uma calculadora gráfica num mini sistema de laboratório (WETZEL, 2001).  

 

3. Metodologia 

Como metodologia está sendo utilizada a abordagem qualitativa, entendendo que nessa perspectiva o 
“pesquisador colhe informações, examina cada caso separadamente e tenta construir um quadro geral [de uma dada] 
situação. É um exercício de ir juntando as peças, como num quebra-cabeça, até o entendimento global do problema” 
(COSTA, 2001, p. 41). A abordagem qualitativa em uma pesquisa também “consiste em descrições detalhadas de 
situações com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos” (GOLDENBERG 2000, p. 53), 
sendo assim, acredita-se ser esta a metodologia mais indicada para essa investigação. 

 
3.1 Procedimentos Metodológicos 

Foi utilizado, como procedimento metodológico, os Experimentos de Ensino (E.E.), que segundo Steffe e 
Thompson (2000) se constituem em uma seqüência de episódios de ensino que objetiva a “[...] exploração e 
explicação da atividade matemática dos estudantes” (p. 273), de modo a criar um espaço onde os alunos trabalhem 
em pequenos grupos enquanto o professor-pesquisador, através da análise das conjecturas, procura os auxiliar.  

Nos E.E., a interação entre pesquisador (agindo como professor) e alunos ocorre naturalmente nos 
encontros. O primeiro tenta se colocar na posição do aluno, buscando pensar como ele, visando explorar suas ações. 
Devido ao dinamismo, característica dos experimentos de ensino, esses não podem conter seqüências fechadas de 
atividades e/ou conteúdos, uma vez que novos direcionamentos podem ser feitos pelo pesquisador à medida que 
novas questões vão surgindo. 

Tais encontros foram vídeo-gravados com a autorização dos participantes para tal uso e posterior análise. 
Utilizou-se também fichas de trabalho, as quais auxiliaram a coleta de dados e suas análises posteriores. Essas fichas 
contêm questionamentos e encaminhamentos, além de dados iniciais característicos do fenômeno de cada atividade. 
Essas foram concebidas para os alunos as desenvolverem utilizando os instrumentos descritos na seção 2. 

 
3.2 Contexto e Participantes 

Na abordagem qualitativa, a escolha do campo onde são colhidos os dados, bem como os participantes, é 
feita em função das questões de interesse do estudo e também das condições de acesso e permanência no campo, 
além da disponibilidade dos sujeitos (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 2001). 

No que se refere aos participantes (sujeitos dessa pesquisa), estavam previstos para a atividade de 
Luminosidade x Distância: a pesquisadora e os alunos Maurício e Sílvia2, porem, somente Sílvia compareceu ao 
encontro que será descrito na próxima seção. Em relação aos participantes, são alunos do primeiro e segundo ano, 
respectivamente, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Paulista - Unesp, Rio Claro. A 
coleta de dados ainda está em andamento, no período da redação deste artigo. 

 

4 Luminosidade x Distância 

Com o objetivo de determinar como a intensidade da luz decai à medida que nos distanciamos de sua fonte, 
utilizando o sistema CBL, a ficha de trabalho foi dividida em duas partes. No início da primeira parte, era pedido 
aos participantes para desenhar como eles achavam que seria o gráfico que melhor representaria a maneira que a 
intensidade de luz decai quando nos distanciamos de sua fonte. Passado essa fase inicial, os estudantes, executaram 

 
2 Os nomes Maurício e Sílvia são fictícios. 



a atividade, manipularam os instrumentos e, através da experiência, descobriram uma equação para modelar os 
dados experimentais.  

A segunda parte da experiência é composta de uma seção na qual os alunos conhecem um pouco mais sobre 
o experimento que estão realizando. Nesse momento é apresentado a eles o modelo matemático que rege o 
fenômeno. Para finalizar a atividade, ainda são feitos alguns questionamentos sobre o fenômeno. A seguir, para 
facilitar a descrição da atividade, referências à professora que atuou nos experimentos são feitas na primeira pessoa. 

Inicialmente Sílvia desenha o gráfico do decaimento da intensidade de luz versus distância como uma reta 
decrescente. Após isso, executa a experiência, utilizando a calculadora e o CBL. Durante a execução da atividade, 
mais especificamente na medição das intensidades de luz (figura 01), pergunto o que está acontecendo e Sílvia diz 
que as medidas apontadas no CBL aumentam a medida que o sensor se aproxima da fonte de luz (lâmpada) e 
complementa: “Nossa, eu tô achando que não é uma reta, porquê está aumentando muito rápido”. Quando o sensor 
se aproxima da fonte de luz, Sílvia percebe que as medidas vão ficando mais estáveis, porém na medição de zero 
centímetros, Sílvia declara: “Caiu, quando chega em zero”. 

Figura 01: Gráfico Experimental da Luminosidade versus Distância. 
Após esse procedimento o gráfico é desenhado na calculadora. Peço a ela que use o gráfico para dizer como 

a intensidade de luz decaiu com a distância. Sílvia diz: “Eu acho que não sei, mas, no comecinho a intensidade 
aumentou um pouco, né, pelo gráfico assim. Aí, depois, chega a um certo ponto que ela pára de crescer e só cai, 
conforme a gente vai aumentando a distância”. Pergunto se o gráfico representado na calculadora foi realmente o 
que fizemos na atividade e ela me responde: “Essa parte aqui a gente não viu [se referindo ao gráfico antes de seu 
extremo]”. Complemento perguntando se nós poderíamos explicar essa parte do gráfico. Sílvia diz: “É ao contrário. 
Se eu tô aumentando a distância, eu tô aumentando a intensidade. Isso até certo ponto, porque depois começa o que 
a gente fez aqui no experimento”. 

Pergunto se há diferença entre gráficos (o inicialmente desenhado por ela – reta e o apresentado pela 
calculadora), ela diz: “Há uma grande diferença, porque eu pensei que era uma reta, alguma coisa mais constante. 
Agora dá pra ver essa parte que a gente não tinha visto e ainda [que] não é uma reta, é uma curva”. Retomo a 
discussão sobre a primeira parte do gráfico, peço para olharmos mais a fundo, pois aquilo havia ficado “sem 
explicação”. Questiono se algo poderia ter afetado o experimento e Sílvia diz: “A luz (ambiente) da sala, a luz das 
janelas e etc”.  

Peço que observe o gráfico e diga qual seria a melhor equação que modelaria o fenômeno, em outras 
palavras, pergunto qual a “cara desse gráfico, reta, parábola...”, ela responde: “Olhando essa parte aqui tem cara 
de parábola”. Sugiro olhar somente a parte do gráfico que representa o que foi realizado na atividade, e ela diz: “É
uma exponencial! [...] Aquela que é assim 1/x, acho que também dá”. Convido-a a utilizar a calculadora gráfica para 
modelar os dados, através de uma equação padrão de regressão. Digo-lhe que nós ainda não sabemos qual o modelo, 
mas que já temos uma intuição, ou seja, as funções: exponencial e 1/x. 

Forneço a ela então, um roteiro de procedimentos para a manipulação da calculadora. Sílvia faz a regressão 
exponencial (ExpReg) e com os dois desenhos (gráfico obtido pelos dados experimentais e o gráfico da regressão) 
na tela da calculadora, Sílvia diz que o modelo ficou parecido em alguns pontos, porém na sua totalidade o gráfico 
do modelo está “longe” do gráfico experimental, caracterizando assim um modelo não adequado. 

Peço para que ela ande com o cursor sob o gráfico e ela se dá conta que pressionando seta para a direita o 
cursor do gráfico anda para a esquerda e vice-e-versa, pergunto o porque dessa alteração e ela me diz: “Não sei, 
estranho, tá diminuindo. Tá ao contrário! Deve ter explicação”. Ao andar pelo gráfico ela percebe que o ponto 
inicial do gráfico é o zero e que aquele trecho é somente a união de um ponto a outro no gráfico.  

Retomo a questão sobre o melhor modelo para os dados experimentais, pergunto se ela quer tentar com 
outra função e ela escolhe agora o ln (LnReg). Insere a função ln(x) e nota que o gráfico não foi desenhado. Sugiro, 
então, a mudança de escala e ela ajusta a janela (Window) da calculadora objetivando visualizar o gráfico. Após a 
visualização do gráfico do ln, Sílvia descarta essa possibilidade para os dados experimentais, em virtude do gráfico 
ser totalmente diferente dos dados. Sugiro então fazer outro modelo. Há uma longa discussão sobre o modelo 
PwrReg (regressão de potências) da calculadora, Sílvia desenha gráficos no papel e na calculadora procurando 
entender, auxiliada por mim, esse padrão da calculadora.  

Após isso há então, uma discussão sobre funções polinomiais (y = a.xb) e funções exponenciais  
(y = a.bx) e ela indaga que o gráfico do modelo exponencial não teve um bom ajuste em virtude dos valores iniciais 
do gráfico experimental. Pergunto então, se “iriam diminuir nossos problemas” se tirássemos esses valores, ela 
responde afirmativamente.  

Volto então à discussão sobre o porque dos dados estarem apresentados ao contrário na calculadora, Sílvia 
diz: “Deve ser alguma configuração errada”, questiono se esse é um erro da máquina, se o gráfico reflete o que 
fizemos na experiência. Sílvia anda ponto-a-ponto no gráfico, constrói uma tabela e percebe, através do gráfico e da 
tabela, que construímos o gráfico de maneira descendente, assim justifica: “Pensei que era erro do sistema, alguma 
configuração errada, mas não, a gente fez ao contrário, né”. 



Para cortar (excluir) pontos da lista de dados experimentais, Sílvia sugere primeiramente que só seja 
eliminado o zero, posteriormente ela indica que a lista deveria ser cortada no ponto 15, pergunto porque em 15 e ela 
diz: “Por causa da exponencial, ela não tem essa ‘barriguinha’ aqui oh. No caso ia ficar só essa parte aqui. Aí ia 
ficar bom, mas só que a gente iria perder dados, não é?”. Disse que entendi a idéia por ela proposta, mas que era 
perigosa, já que não podemos ficar desprezando os dados experimentais assim, somente pelo fato de eles não se 
adequarem ao modelo escolhido. Mesmo com esse meu argumento, Sílvia não se convence e deixo-a experimentar a 
eliminação de alguns pontos para melhor ajuste do modelo. Ela tira uns pontos, desenha os gráficos (experimental e 
do modelo), arrisca então, retirar mais alguns pontos, redesenha os gráficos e percebe que o modelo já pegou um 
número maior de pontos experimentais. Sílvia percebe também que nas primeiras tentativas de corte ela eliminou 
20% dos dados, chegando posteriormente a eliminar 50%, isto é, a metade do conjunto de dados. Diante da 
ineficácia desse processo Sílvia questiona se é possível existir um modelo que passe pela maioria dos dados. Sugiro 
então, fazer um zoom para ver com mais nitidez se o modelo está abrangendo um maior número de pontos. Com o 
zoom ela percebe que os pontos experimentais estão distantes do modelo, pergunto novamente se esse é um bom 
ajuste, ela diz que não, pois jogamos quase todos os dados fora e mesmo assim o gráfico experimental ainda está 
distante. 

Inicia-se então a segunda parte da atividade, na qual apresento a ela um pouco mais sobre o experimento. 
Nesse momento discutimos o espectro eletromagnético e o espectro visível. São também discutidas fontes de luz 
primárias e secundárias, situando que no experimento trabalhamos com fonte primária, cuja intensidade de luz é a 
quantidade de energia por unidade de área e que pode ser medida em miliwatts por centímetro quadrado (mW/cm2). 
Especificando que a intensidade de luz varia inversamente com o quadrado da distância entre a luz e sua fonte, 
relação conhecida como lei do quadrado inverso e pode ser representada pela equação I = k.d-2, onde I é a
intensidade de luz, d é distância entre a fonte de luz e o objeto que mede a intensidade e k é a constante que depende 
das características físicas da fonte de luz. Há uma discussão sobre o que e quais são as características da fonte de 
luz. 

Com essas informações em mente, voltamos aos dados experimentais para agora modelá-los pela lei do 
quadrado inverso. Sílvia percebe que a lei do quadrado inverso é uma função polinomial e que poderia utilizar a 
equação padrão de regressão PwrReg. Ela faz a equação de regressão e desenha o gráfico, nota que mesmo com 
somente 50% dos dados experimentais esse modelo se ajusta melhor aos dados e ainda acrescenta: “A outra [a 
exponencial] parecia, mas não era. Essa está bem melhor que a outra!”. 

Sugiro variar os parâmetros da equação y = a.xb, associando y a I, a a k, x a d e b a –2 e o que isso pode 
significar. Sílvia efetua algumas operações e desenha diversos gráficos no papel e na calculadora e percebe que a 
medida que x aumenta y diminui, relacionando distância e intensidade. Ao fazer mudanças no expoente b da 
equação, ela percebe que se caracterizam equações diferentes, reta (b = 1), parábola (b = 2) e assim por diante. Ao 
dar valores para a, ela nota que o gráfico anda na tela, isto é, sobe e desce, e ao atribuir valores negativos a a o
gráfico se desenha no quarto quadrante. Finalizando a atividade, há ainda uma discussão sobre o significado físico 
de a negativo, uma vez que a = k e esse reflete as características físicas da lâmpada, como: tamanho, formato, 
potência, dentre outras. 

 

5 Iniciando a Análise da Atividade Apresentada 
Em consonância com Steffe e Thompson (2000), o experimento apresenta as relações entre a Matemática e 

a Física, feita pela estudante ao utilizar TI´s. Pelo caráter investigativo, ou seja, levantamento de hipóteses, 
refutação, novas hipóteses, novas experimentações, discussões, uso da Matemática, Física e TI´s para o 
estabelecimento de fórmulas, evidencia-se que a aluna foi o centro da atividade. Segundo a descrição feita na seção 
anterior e conforme apontado na literatura, percebe-se que na atividade houveram imprevisibilidades, característica 
dos E.E. 

Pela descrição da atividade é possível notar que o pesquisador agiu constantemente tentando induzir na 
aluna uma conscientização de uma possibilidade de um resultado ou encaminhamento diferente daquele que ela 
poderia estar fazendo. Com isso é comum que o professor-pesquisador pergunte ou faça comentários com a intenção 
de induzir um elemento de dúvida nos alunos ou ainda fazer uma contra-sugestão (Steffe e Thompson, 2000). Essa 
postura do pesquisador se evidencia em vários pontos da descrição como, por exemplo, quando: pergunto se o 
gráfico construído na calculadora representa realmente o que fizemos na atividade; peço para olharmos mais a fundo 
a primeira parte do gráfico, questionando se algo poderia ter afetado o experimento; questiono o porquê da 
exponencial não ser um bom ajuste aos dados e ainda ao quando sugiro a mudança da janela de visualização ou a 
utilização do zoom, entre outras. Deste modo, nota-se que a pesquisadora estava apta a explorar a influência da 
tecnologia na aluna, participando e vendo-a trabalhar ativamente manuseando o sistema CBL na atividade 
entrelaçando assim, a Matemática e a Física. 

Com relação à aluna, percebe-se que Sílvia, sozinha, descarta a idéia de reta e de taxa constante de 
variação, no momento da coleta dos dados experimentais. Isso também se evidencia no momento em que ela se dá 
conta que os dados estão de forma descendente e que isso não era um erro da máquina. Em outro momento, a aluna 
tem a oportunidade de experimentar a retirada de pontos dos dados experimentais, tentando validar um suposta 
hipótese por ela levantada, a de que se retirássemos alguns pontos o modelo exponencial se ajustaria melhor aos 



dados. Sílvia percebe, novamente pela experiência, que esse procedimento não é aconselhável, pois muitos dados 
foram perdidos (50%) e ainda que o modelo não se aproximou dos dados experimentais. Há ainda uma rica 
discussão dos significados (tanto matemático, quanto físico) dos parâmetros da equação y = a.xb.

6 Algumas Reflexões Acerca do Estudo 

Em relação a atividade, nota-se que a Matemática estava presente para solucionar os problemas que se 
apresentavam durante o desenvolvimento do experimento. Houve então, a possibilidade de fusão de conhecimentos 
que os alunos já possuíam, na intenção de construir novos conhecimentos. Sendo assim, a aluna procurou utilizar 
algo que ela já sabia para descrever um fenômeno que se mostrava.  

Os instrumentos tiveram um papel fundamental para a tomada de decisão. Esse fato se faz presente em 
alguns pontos levantados na análise inicial. Percebe-se que na atividade, o uso do sistema CBL auxiliou na 
transformação de um ensino passivo (professor fala, aluno escuta) para um ensino ativo (professor e aluno discutem, 
de modo a chegarem ao objetivo proposto por uma determinada atividade), de forma que as TI´s agiram como 
mediadoras desse processo, transformando e reorganizando o pensamento dos alunos no decorrer da experiência, 
conforme discutido em Borba (2001, 1999). 

Assim, esse artigo procura contribuir para a produção de materiais para a execução de atividades tanto em 
sala de aula, quanto num laboratório, propondo uma alternativa para que os alunos trabalhem com dados reais, por 
eles produzidos com o uso de tecnologia, uma vez que essa prática pode caracterizar o exercício de umas das 
vertentes da profissão desses estudantes. Espera-se também, que esta investigação possa contribuir 
significativamente para o ramo de pesquisa no ensino de laboratório. 
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