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Exemplo de raciocínio científico com 
dados complexos: Aquecimento Global
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Aquecimento global é causado ou não pela atividade humana?



Modelo 1: Apenas fatores naturais contribuem para desvios da temperatura
global

Criar e avaliar modelos à luz de dados reais

1880-1910

Average



Criar e avaliar modelos à luz de dados reais

Modelo 2: Apenas fatores humanos contribuem para desvios da 
temperatura global. 
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Investigação científica em um “mundo ideal”
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Laboratório Físico

Investigação científica nas escolas de hoje
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Barreiras principais para
investigação científica “ideal”

1. Muitas práticas de ciências são necessárias para comparação
“completa” de modelos e dados reais:

a. planejar e montar experimentos, coletar dados, analisar dados, criar gráficos, 
gerar modelos, realizar predições etc.

2. Limitações devidas a:
a. tempo restrito em aula
b. equipamentos de laboratório e manutenção
c. vai e vem entre laboratório e computador
d. conhecimento do professor a respeito do laboratório e tecnologia

Será que podemos desenvolver tecnologia que: 

- enfatiza práticas de ciência significativas

- é fácil de usar para professores e alunos

- tem requisitos logísticos e financeiros mínimos para as 
escolas? 



Solução proposta: Lab na Nuvem (Lab in the Cloud)

1. Transferir realização e visualização dos experimentos para a “nuvem”.
2. Um único website para coordenar todas as atividades.
3. Facilitar a comparação explícita entre modelo e dados reais.

Fora da Escola: 
CLOUD LAB @Universidade
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Cloud Lab de Biologia @ Stanford

• Prova de conceito; em colaboração
com Departamento de 
Bioengenharia

• É barato e escalável: 
Muitos microscópios em um 
sistema.

• ~100.000 experimentos / ano por BPU
• < US$ 0,01 / experimento.



Cloud Lab de Biologia @ Stanford



Lab na Nuvem: Experimentação



Lab na Nuvem: Modelamento



Realizar e analisar experimentos
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Comparação entre experimentos
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Comparar dados reais com dados do modelo
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Comparar múltiplos modelos com dados reais
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Pesquisa baseada em Design 
com Lab na Nuvem

Pesquisa finalizada

• Construímos o laboratório
(publicado em Nature Biotech 
2017)

• Acessível para alunos do 
Ensino Fundamental II 
(publicado em ICLS 2016)

• Pode ser usado para 
aprendizagem online e MOOCs
(publicado em IJAIED 2017)

Próximos passos em 2017 - 2018

• Mais estudos no ensino
fundamental II e ensino médio

• Avançar desenvolvimento da 
tecnologia



Mensagens

• Novos currículos de ciências requerem práticas sofisticadas de ciência. 

• Grandes necessidades de infraestrutura. Difícil de implementar nas escolas como
são hoje. 

• Lab na Nuvem é um exemplo de como tecnologia bem desenhada:

• possibilita aos estudantes participar de práticas de ciência significativas

• infraestrutura escalável e de baixo.



Visão: Universidades hospedando Lab na Nuvem
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