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Resumo:O objetivo deste relatório é apresentar considerações, entendidas aqui,  
enquanto “exames atentos” ou reflexões, acerca da formação do professor, uma 
proposta  de  formação  docente  que  está  amplamente  presente  no  discurso 
educacional contemporâneo. O principal argumento trazido, por meio deste texto,  
é  que  caso  esse  programa de  formação não se  articule  com uma discussão 
bastante séria  a respeito  da profissionalização e do trabalho docente,  corre o 
risco de que tal proposta caia em um discurso vazio, mais um lugar comum na 
produção acadêmica sobre educação, a proposta apresentada neste texto e da 
formação do  professor-pesquisador,  O presente trabalho consiste em  colocar 
alunos do ensino médio em contato direto com experimentos simples, através de 
um Painel Auto-Serviço, e dar-lhes tempo suficiente para raciocinar sobre as
experiências.  A  intenção  é  interferir  o  mínimo  possível  nessa  interação,  na 
relação sujeito e objeto,  buscando a emersão das consciências e sua inserção 
crítica  na  realidade.  Este  trabalho  faz  parte  de  uma disciplina  do  Instituto  de 
Física da Universidade de Campinas,  sobre a orientação do Professor Doutor 
José  J.  Lunazzi,  no  segundo  semestre  de  2007,  em  escolas  da  cidade  de  
Campinas –São Paulo.
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Introdução

No programa da disciplina f609 Tópicos para o ensino de física se dividiu em 
duas etapas, a primeira consistia em aulas ministradas pelo professor Lunazzi na 
sala IF 11, a segunda parte tinha duas possibilidades uma era a produção de um 
experimento que pudesse ser empregado como instrumentação para o ensino de 
física, a outra possibilidade era a visitação nas escolas de ensino médio na região 
de Campinas.   

1ª parte;
As  aulas  ministradas  pelo  professor  tinham  a  característica  de 

promover a utilização de instrumentos tecnológicos em sala de aulas, como supõe 
o  próprio  nome  da  disciplina  instrumentação  para  o  ensino,  e  também 
esclarecimento sobre o projeto que deveria ser criado pelos alunos.

Nas primeiras aulas, deu-se uma atenção especial para a confecção 
dos  projetos,  então  as  aulas  se  resumirão  a  especificações  técnicas, 
esclarecimento  da  utilização  de  ferramentas  e  verificação  das  datas  para 
apresentação dos mesmos. Passando destas, as aulas tiveram um enfoque mais 
aplicado a formação dos professores com os esclarecimentos sobre possíveis 
tecnologias  utilizadas  na  vida  de  docente  como  Data  Show,  Power  Point, 
utilização do sistema operacional  Linux por se tratar de um Software livre que 
pode ser utilizados com baixo custo para o professor em sala de aula, também 
nesta parte assistimos vídeos dos anos passados o que dava uma noção de como 
seriam os projetos a serem realizados.

2ª parte;

Passando para a segunda parte a turma se dividiu em dois, um grupo 
de dos alunos estavam engajados na confecção de novo experimentos, cada uma 
com a orientação de um professor e co-orientação do professor Lunazzi, a outra 
parte dos alunos, que escolheram visitar escolas do ensino médio continuaram a 
assistir  aulas  no  IF11  e  também  em  um  horário  extras  estes  aperfeiçoaram 
projetos  de  alunos  dos  anos  passados  que  poderiam  ser  apresentados  para 
alunos  da  escolarização  básica(assim  como painel  de  auto-serviço),  as  aulas 
nesta etapa estavam bem direcionada a postura e imposição na hora de uma 
apresentação em sala de aula, verificamos erros já cometidos em apresentações 
passadas e assistimos um vídeo de uma palestra apresentação por uma aluna de 
Artes Cênicas desta universidade. 
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Posterior  a  estas  etapas  os  alunos  destinados  a  visitar  escolas 
levaram o Painel de Auto-Serviço nas escolas de ensino médio Carlos Gomes e 
Cotuca, na região central de Campinas.    

Atividades

As atividades realizadas na segunda parte do curso tiveram inicio com o 
ajuste do Painel de Auto-Serviço, que leva experimentos de Física através de um 
painel interativo construído com elementos simples, de custo zero ou muito baixo. 
A idéia é que o painel esteja disponível por um tempo suficientemente grande 
para que exista uma real  interação e que essa ocorra no tempo que o aluno 
entender  necessário.  Outro  ponto  importante  nessa relação  é  que  não  ocorra 
interferência  dos  responsáveis  pelo  painel,  ou  que  essa  interferência  seja  a 
mínima  possível,  e  que  exista  uma  comunicação  de  forma  indireta  com  os 
responsáveis, ou seja, exista um lugar apropriado para duvidas e sugestões, tal 
como uma caixa que seria coletada periodicamente.(Ver Apêndice 1, Ivan Luis 
dos Santos F709/2º semestre 2007, os ajustes realizados)

Outra atividade foi levar os Painel de Auto-Serviço para as escolas, e anexa-
los  nos lugares apropriado,  Nesta  parte  fique responsável  de ir  até  o  colégio 
Cotuca de Campinas.

Descrição do Painel

Nos painéis continha os seguintes experimentos:
Painel de Auto-Serviço 2

 Pêndulos:
Os pêndulos, um total de três, estavam dispostos num pedaço de vara de bambu, 
e  esta  vara  estava  conectada  perpendicularmente  ao  painel.  Dois  pêndulos 
tinham  o  mesmo  comprimento,  mas  diferenciavam  pelas  massas  nos  seus 
extremos.  Um tinha uma porca e  o  outro  tinha duas das porcas  idênticas.  O 
terceiro  pêndulo  tinha  o  comprimento  maior  que  os  dois  primeiros  e  possuía 
apenas uma porca com as mesmas características que as outras.

Lente cilíndrica:
Este  experimento  consistia  de  um  lente  cilindro  composta  de  um  cilindro 
transparente contendo água em seu interior, e também um bolha de ar para dar o 
efeito de duas lentes, ou seja, meios de índice de refração diferentes separados 
por  superfície  esféricas  .  Este  cilindro  estava  na  horizontal,  e  uma  das 
extremidades  podia  se  deslocar  na  vertical.   Embaixo  do  cilindro  havia  um 
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pequeno texto que dizia: “CHICO RALA COCO”. Esta frase podia ser vista pela 
lente cilíndrica. 

Cordas vibrantes:
Este experimento consistia de dois fios de mental presos por um massa numa das 
extremidades  e  um  copo  plástico  descartável  em  outra  extremidade.  Os  fios 
passavam por pequenos orifícios existentes no apoio do painel  e dessa forma 
mantinham-se sempre esticados.  Tal experimento tinha a finalidade de produzir 
modos de vibração diferentes dependendo do comprimento dos fios. 

Gaiola de Faraday:
Este experimento, consistia em uma gaiola formada por uma malha de alumínio, 
que servia para bloquear o campo eletromagnético no interior da gaiola, sendo 
assim tinha a capacidade de atenuar  os sinais  de ondas eletromagnéticas de 
aparelhos receptores de ondas, no interior da gaiola.  

Cabo de vassoura:
Este experimento consistia de um cabo de vassoura cortado em três pedaços. Os 
cabos tinham uma superfície adesiva nas extremidades, esta fita não os mantinha 
grudados, mas aumentava bastante o atrito entre elas. A parte inferior do cabo 
tinha um prego que devia ser apoiado no chão. Propõe relações com o centro de 
massa  do  conjunto,  velocidade  linear  de  cada  pedaço  e  a  aceleração  da 
gravidade.

Descrição detalhada do Painel de Auto-Serviço 2

EXPERIMENTO Nº 1

Pêndulos

Material necessário:
 Haste de bambu.
 Barbante de algodão.
 Quatro porcas de ½ polegada.
 Cola de madeira.
 Um  parafuso sextavado de rosca sem fim.
 Uma porca,  para o parafuso acima,  o diâmetro da porca tem que ser  o 

mesmo da bitola do bambu.
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Montagem

Para fixar a haste de bambu no quadro, segue-se o seguinte passo: em uma 
das extremidades da haste de bambu cola-se a porca para parafuso sem fim, com 
cola de madeira, a partir de agora a porca para este parafuso será toda a haste de 
bambu.  Faça  um furo  na  parte  superior  esquerda  do quadro do diâmetro  um 
pouco maior que o diâmetro da rosca do parafuso, assim será possível fixa a 
haste. 

Para  pendurar  aos  barbantes  é  necessário  muito  cuidado  com  os 
comprimentos dos fios, sendo assim uma maneira de fixa-los corretamente deve 
seguir os seguintes passos: se possível faça três furos de espessura um pouco 
superior a do diâmetro dos barbantes, com um intervalo de 10 cm a partir  da 
extremidade opostas a que será fixada a haste no quadro, pelos furos é possível 
passa  os  barbantes  e  dar-se  um nó  para  que  eles  não  retornem pelos  furos 
novamente. Para amarrar as porcas segue-se a ordem da extremidade fixa no 
quadro para a outra, sendo primeiro o pêndulo menor de 30 cm com uma porca, 
depois o segundo de 30 cm com duas porcas e por fim o terceiro de 60 cm com 
uma porca.   
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Procedimento 

Para  realizar  o  experimento  deve-se  em  primeiro  oscilar  os  três 
pêndulos ao mesmo tempo e com a mesma amplitude (menor que 15 graus de 
preferência) de oscilação e observar as diferenças e as igualdades, depois oscilar 
os dois pêndulos de mesmo comprimento e por ultimo oscilar os pêndulos de 
mesma massa. Deve-se observar o isocrônismos dos pêndulos, a interferência 
dos comprimentos no período de oscilação e que a massa não influenciam nos 
períodos de oscilação guardando as condições acima.

EXPERIMENTO Nº 2

Gaiola de Faraday

Matéria necessário:
 Malha de alumínio 3mm.
 Cantoneira.
 Arame.
 Chapa de alumínio.
 Parafusos sextavados de rosca sem fim, maiores que 3cm.
 Um cubo de papelão (isopor)  de demissões proporcionais aos aparelhos 

que serão estudados.
 Arrebites   
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Montagem

Para montar este experimento, antes temos que fazer uma previa para 
verificar se a malha de alumínio conseguirá bloquear o sinal de uma celular ou de 
um aparelho de rádio. Então pegue os aparelhos e coloque dentro da malha no 
formato que você ira construir a gaiola, se o sinal for bloqueado em mais de uma 
local pode continuar a confecção da gaiola, se caso negativo tente passa outra 
cobertura de malha ou aumentar o tamanho da gaiola. A malha de alumínio para 
este uso se comprovou sendo o melhor condutor visando custo e beneficio, talvez 
a de cobre sirva até melhor que o alumínio porem o custo é maior. Passando esta 
etapa de verificação deve-se começar a preparar a gaiola propriamente dita, no 
caso descrito no painel de auto-serviço o formato da gaiola foi cilíndrica para tanto 
enrolamos  a  malha  em  forma  de  um  cilindro  e  com  os  arames  prendemos 
deixando as duas extremidades abertas, depois afixam uma das extremidades na 
chapa de alumínio utilizando arrebites, a chapa de alumínio foi presa no painel por 
parafusos sextavados. Na outra extremidade dobra-se a própria malha mais ou 
menos 2 cm para dentro para evitar acidentes com as pontas da malha, coloca-se 
o  cubo  de  papelão  no  centro  da  gaiola  e  prenda-o  com arame.  A  gaiola  de 
Faraday deve ser afixada no centro do quadro.
       

Procedimento 
O procedimento para estudar o fenômeno e o seguinte; abra a gaiola e 

coloque o aparelho no interior dela sobre o cubo de papelão sem que a antenas 
dos aparelhos encoste na malha( para que não sirva de antena), feche a gaiola e 
aguarde alguns segundos e observará  que o  sinal  do celular  será no mínimo 
atenuado e o do rádio bloqueado.     
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EXPERIMENTO Nº 3

Cordas Vibrantes

Material necessário:
 Dois copos descartáveis de 250 ml.
 Fios de nylon (anzol de pesca).
 Duas barras de ferro para contra peso.
 Dois suportes de ferro.
 Arrebites.
 Arruela. 
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Montagem
Faça um furo no fundo dos copos e passe o fio de nylon, prenda o fio em 

arruelas para que os mesmos não passes pelos furos,  depois passem os fios 
pelos orifícios dos suportes e amarre-os nos contrapeso.  Os suportes devem ser 
afixados na parte inferior do quadro do lado direito entre a gaiola e o Chico rala 
coco,  para  fixa-los  utilize  dois  arrebites  para  evitar  que  eles  girem ao  serem 
utilizados.  

Procedimento e questões
O procedimento é variar o comprimento do fio, e observar que a altura 

do som, ou seja, a freqüência também esta variando.
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EXPERIMENTO Nº 4

Chico rala coco

Material necessário:
 Um cilindro de vidro.
 Dois parafusos de rosca com porca.
 Uma cartolina preta.
 Água destilada.
 Fita dupla face.
 Papel contacto, para fixar a fase Chico rala coco.
 Silicone.
 Massa de vidraceiro.
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Montagem

O conjunto deve ficar fixado no quatro através dos parafusos porem 
em um dos lados o parafuso deve subir e descer em uma caneleta, para construir 
esta caneleta faça vários furos um do lado do outro embaixo e em cima do furo 
central que deve estar no mesmo nível do furo no outro lado do cilindro, depois de 
feito os furos tente com a própria broca fazer a caneleta vazando os furos, ou com 
uma ferra de arco tente cortar os excessos. Para  prender  os  parafusos  no 
cilindro foi necessário furar o cilindro para passagem dos parafusos e após foi 
vedado com massa de vidraceiro e silicone por cima da massa, por que no interior 
do cilindro deve se colocar água destilada (destilada para diminuir a formação de 
matéria orgânica, e o ataque aos materiais de vedação). Quanto à água destilada 
no interior do cilindro quanto estiver enchendo o recipiente não esqueça de deixar 
uma bolha de ar para que ocorra o efeito desejado. A cartolina deve ser cortada 
como indicada no desenho com a mesma palavra e na parte inferior do cilindro 
em uma  distancia  máxima  de  10  cm,  o  que  depende  das  características  do 
cilindro (distancia focal da lente formada). Este aparato pode ser substituído por 
um similar  onde  o  cilindro  é  feito  de  embalagem de  alimento  com o  mesmo 
formato, e pode se prender no parafuso com braçadeiras. Neste caso deve-se 
encontrar a distancia focal para que a cartolina seja fixada.     
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Procedimento

Observando com a bolha teremos uma lupa e será possível ler CHICO 
RALA COCO, agora quando observada sem a bolha teremos uma lente de borda 
finas que servirá para inverter a imagem, como as palavras que compõe a frase 
são quase todas as mesmas na inversão produz o fenômeno esperado.

EXPERIMENTO Nº 5

Cabo de vassoura

Material necessário:
 Cabo de vassoura.
 Prego de ferro.
 Fita dupla face.
 Fita crepe.
 Pedaço de papelão.

                                                                                 

Montagem
Observando a figura acima deve se cortar o cabo de vassoura em três 

partes iguais, que devem ser marcadas segundo uma ordem (de baixo, meio e 
cima), em uma de suas extremidade deve-se fixar um prego para servir de apoio 
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na hora de executar  o  experimento,  mas parte  onde foi  cortada coloca-se os 
pedaços de papelão e fixa-o com fita crepe e sobre a fita crepe coloca-se a fita 
dupla face.

Procedimento 
O experimento deve ser realizado em duas partes na primeira coloca-

se o prego sobre um apoio e incline o cabo num ângulo de aproximadamente 20º, 
e logo após solte o cabo de vassoura e observe. Agora repita o procedimento 
anterior, porem com o cabo ser apoio do prego e observe.  

Painel de Auto-Serviço 1 ( ver foto pág 7)

Lâmpada como Lente e Lupa
Consiste em uma lâmpada de filamento vazada, contendo água e ar, que pode 
funcionar como uma lente esférica, e pela passagem da luz formar imagens em 
um anteparo. Pode também funcionar como uma lupa se olhada através da bolha 
de ar.

Braquistócrona
Consiste em duas curvas,  construídas com caneletas de materiais elétricos,  e 
refere-se à curva ou o caminho, que une dois pontos A e B em plano vertical e 
que minimiza o tempo, quando uma partícula está submetida apenas à influência 
da gravidade.

Indução Eletrostática por Atrito
Construído  com  um  copo,  dois  canudos  plásticos  e  um  palito  de  dente  de 
madeira.
mostrar a indução eletrostática pelo atrito de um canudo, no cabelo, por exemplo, 
e a interação com um outro dobrado e suspenso pelo palito.

Pêndulos Acoplados
Consiste  em  dois  pêndulos  suspensos  por  fio  perpendicular  ligado  de  forma 
indireta,  a  perturbação  em  um  deles  causa  a  perturbação  do  outro,  e  esse 
movimento mantém um padrão determinado pela conservação da energia.

Resultados

Os resultados que obtivemos me foram muito satisfatórios. Na primeira parte 
do  curso,  ou  seja,  nas  aulas  de  instrumentação  para  o  ensino  tivemos  uma 
reflexão sobre uma olhar mais holístico de como utilizar as tecnologias que nos 
temos no nosso cotidiano, como ferramentas no cotidiano docente, também foram 
apresentado a nova linha de software livre que passa a ser uma revolução na 
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aquisição de novos softwares, pois hoje programas de animação, edição de vídeo 
entre  outro  me  parece  muito  caro  para  quem  não  utiliza  destes  como  meio 
profissional.  E  para  finalizar  está  parte  acredito  que  as  apresentações  dos 
projetos deste ano foram bem sucedidas, o que podemos ver na apresentação 
que ocorreu na segunda semana de novembro de 07.

Na segunda parte, ou seja,  na apresentação dos filmes e palestra sobre 
postura  e  locução na  apresentação,  foram de  estrema importância  e  de  uma 
relevância primordial  para tal  disciplina,  ainda que na academia se prioriza as 
teorias  sobre  educação,  esta  parte  prática  deveria  ser  mais  trabalhada  nos 
próximos anos para toda a turma, fazendo parte da instrumentação para o ensino 
de física(primeira parte do curso). Outra atividade realizada foi a ida até as escola 
do  ensino  médio,  eu  fiquei  responsável  pela  escola  Cotuca,  nos  levamos  os 
quadro até a escola onde fomos recebidos pela professora Gláucia, anexamos o 
Painel de Auro-Serviço no roll de  entrada da escola, onde seria a passagem de 
todos que ali estudavam.

Observação: Nos fizemos visitas as segundas e as quartas-feiras no 
colégio, o primeiro procedimento era organizar o espaço, e arrumar o Painel que 
sempre estava vandalisado (daí a importância de serem experimentos de baixo 
custo),  pois  o  painel  ficava  exposto  na  nossa  ausência  também.  Quanto  às 
observações dos alunos e impressões do painel,  enquanto nos estávamos no 
colégio procuramos não interferir no acesso dos alunos ao painel, só ficando na 
qualidade de observador, Percebemos em alguns uma curiosidade misturada com 
ansiedade de sanar suas duvidas sempre de uma fonte externa, ou seja, um lócus 
externo muito elevado, eles observavam um experimento e logo já se perguntava 
por outro sem antes refletir sobre o anterior. Acreditamos eu e o Ivan que seria em 
detrimento das instruções de uso do painel, por isso modificamos alguns dizeres 
pensando em deixar o painel mais Self-service, outra hipótese que chegamos e 
que por se tratar de um colégio técnico vinculados à universidade, estes alunos já 
se  depararam  com  experimentos  de  física  mais  sofisticados,  o  que  não  os 
permitia perceberem que a físicas e o estudo das naturezas dos fenômenos não 
importando a tecnologia que está por de trás dos experimentos. E também o fato 
de estarmos inserida dentro  de uma instituição  de ensino,  ainda que técnico, 
conservadora embasada na transferência de conhecimento por parte do professor 
e o aluno tendo a postura de receptor, simplesmente faz com que eles estejam 
esperando sempre alguém que explique, isto foi observado em uma abordagem 
que realizamos com alunos do colégio. (sobre o Painel 2, ver  Apêndice 2 Marcelo 
Boaro F709 2º semestre de 2007) 

Sobre  o  Painel  de  Auto-serviço  2,  tenho  algumas  considerações, 
quando  estávamos  na  fase  de  montagem e  aperfeiçoamento  dos  painéis  ele 
estava  exposto  no  roll  de  entrada  do  prédio  do  laboratório  de  informática  do 
Instituto de Física na Universidade de Campinas, onde podemos observar durante 
a segundas e quartas-feiras o comportamento dos alunos da universidade diante 
do painel. Eles ficaram quase que sempre concentrado no experimento da gaiola 
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de Faraday, como este experimento estava ainda em manutenção, eles não se 
perguntavam se a  teoria  era  verdadeira  ou não  na pratica,  mas por  que não 
estava funcionando, se estavam fazendo algo de errado para o experimento não 
dar certo. (ver apêndice 1). Acredito que este painel está mais próximo do que nos 
chamamos de alto-serviço, os experimento versão de teorias já explicados na sala 
de aula, o que faz com que os alunos se comportam de maneira mais analítica em 
frete destes experimentos (lócus interno).  

Conclusão

Ao longo deste texto, explicitaremos a importância de também serem 
valorizadas as pesquisas desenvolvidas pelos próprios professores, “é necessário 
eliminar  a  linha  divisória  entre  pesquisadores  acadêmicos  e  professores”.  É 
comum no meio dos professores, o sentimento de distância entre o conhecimento 
produzido  no  interior  da  universidade  e  as  condições  reais  de  trabalho  nas 
escolas.  A  ida  até  as  escolas  de  ensino  médio  leva  a  universidade  até  a 
comunidade, e permite que o professor ainda em formação analise a estrutura 
que o espera no futuro próximo. Também observamos que os alunos do ensino 
médios têm pouco contato com a pratica de experimentos, tendo dificuldade de 
criar uma teoria que explique o fenômeno que está a sua frente, ainda que esta 
teoria  esteja  errada  é  sempre  o  ponto  de  partida  de  uma  situação 
problematizadora,  isto  se  deve segundo teoria  Freiriana ao  risco da  chamada 
proletarização do trabalho do professor-quando um grupo de trabalhadores perde 
o  controle  sobre  seus  meios  de  produção,  o  objetivo  de  seu  trabalho  e  a 
organização de sua atividade. E importante chamar a atenção que os exercícios 
da  atividade  docente  não  pode  se  espelhar  em  profissões  clássicas  como 
advocacia e medicina, que tradicionalmente ocupam um status social privilegiado 
e  que  sempre  mantiveram  um  certo  “distanciamento  em  relação  aos 
clientes/pacientes,  ao contrario  destas  profissões,  a  educação trabalha  com a 
idéia de que a realidade é construída na interação entre o sujeito que conhece e o 
objeto  de  conhecimento,  por  isso  o  trabalho  docente  é  interativo”,  esta 
proletarização do professor faz com que ele se aplique a teoria da física, sem 
articular com a realidade pratica de tal teoria. No entanto, há que se considerar a 
existência  de  razões  históricas  que  sustentam  essa  dicotomia  entre  teoria  e 
práticas,  na  Grécia  antiga  a  palavra  “theoros”  referia-se  inicialmente  ao 
espectador dos Jogos Olímpicos. Mas tarde a palavra passou a ser usada para 
designar qualquer expectador. Aristóteles usou a palavra theoros para representar 
a contemplação do filósofo frente às questões práticas do cotidiano. Um teórico, 
então era aquele que não participava, desta forma a submissão da prática em 
relação  à  teoria  começou  na  Grécia  Antiga  e  predomina  até  hoje  em nossa 
sociedade, uma vez que atividades teóricas têm mais prestigio e estima que as 
práticas. Segundo tradutores de Paulo Freire, a educação para ser dialógica e 
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dialética, deve ser problematizada, evocando questões que sejam essencialmente 
provocadoras, desafiantes. Freire contrapõe a educação problematizadora a uma 
outra,  bancária,  que  considera  os  alunos  meros  depositários  de  conteúdos  e 
valores. Ao contrario desta ultima a educação problematizadora tem um caráter 
reflexivo,  buscando  a  emersão  das  consciências  e  sua  inserção  crítica  na 
realidade. E com base neste pensamento que de depositei minhas forças neste 
projeto de levar os experimentos até as escola de ensino médio, e acredito que o 
objetivo foi alcançado, tanto na parte dos alunos atendidos que tiveram contado 
com  o  painel,  como  os  futuros  professores  que  experimentaram  uma  nova 
proposta de ensino. É claro que cabe criticas as atividades como, devemos para 
próximo ano antes de posicionar o painel dar um esclarecimento aos alunos sobre 
a  proposta  do  Auto-Serviço,  talvez  a  próprio  professor  de  contado  possa  se 
encarregar desta tarefa, outra possibilidade é no final do período de exposição 
damos  um  esclarecimento  como  forma  de  fecharmos  o  processo  de 
aprendizagem. Quanto aos painéis existe uma dificuldade dos alunos de entender 
o que se pede nos encartes, talvez uma escrita menos técnica e um vocabulário 
mais próximo da realidade do aluno possam ajudar. 

Por isso e por outra até o ano que vem em F 709. 
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figura do Painel de Auto-Serviço 1
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figura do Painel de Auto-Serviço 2

figura do Painel de Auto-Serviço 2 experimento CHICO RALA COCO
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figura do Painel de Auto-serviço 2 experimento Gaiola de Faraday

Apêndice1     

  Montagem e aperfeiçoamento dos painéis
Nossa tarefa inicial era colocar o painel 1 em funcionamento, e assim o fizemos, trabalhamos em 

grupo, Edson e Ivan, auxiliados pela aluna Frantcheska, bolsista do SAE, nossos encontros aconteciam 
todas às quartas e  sextas-feiras,  entre  as 13:00 e  14:00 horas no LEB 114, no instituto de Física da 
UNICAMP. É importante ressaltar que enquanto trabalhávamos no painel 1, o painel 2 se encontrava 
exposto no hall de entrada do prédio, disponível para a interação com os alunos da própria universidade. A 
primeira atividade foi à retirada de todos os cartazes e experimentos que havia, para assim realizar uma 
limpeza profunda do painel, a próxima seria fixar uma lâmpada de filamento vazada, contendo água, o que 
não apresentou muitos problemas visto que Frantcheska já havia preparado a lâmpada. Fixamos um bocal 
e a acoplamos. Ainda no experimento com a lâmpada fixamos os papéis que serviriam de anteparo a 
formação de imagens. O próximo passo era pensar o experimento de indução eletrostática por atrito, que 
seria composto por um copo e canudos plásticos. A atividade era criar uma maneira de apoiar o aparelho. 
Com um bloco de isopor encontrado e encapado com papel montamos o suporte, fixando-o com fita dupla 
face, seguiu-se assim a montagem do instrumento, bastante simples e eficaz ao que propõe. A seqüência 
do trabalho pedia a manutenção dos suportes para os pêndulos acoplados, que me trouxe um trabalho mais 
intenso. Um dos suportes estava solto, fora de onde deveria estar, foi necessário à limpeza do furo onde 
estava antes colocado com um rebite. Por não estar disponível uma furadeira portátil, que é a maneira mais 
adequada para retirar o resto do rebite, foi realizado um trabalho manual bastante intenso e por fim foi 
possível a fixação do material com um novo rebite.
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Para  finalizar  a  montagem  dos  experimentos  no  painel  1,  recolocamos  as  canaletas  da 

braquistócrona, e acoplamos duas porcas que serviriam de corpos de teste para a verificação do tempo de 
chegada. Tendo o painel montado, partíamos para a parte auto-explicativa, com a colagem de cartazes. O 
apêndice A trás os textos na integra, alguns mantiveram a redação anterior, ou parte dela, outras foram 
criadas e aperfeiçoadas no decorrer do semestre.

Concluída a manutenção no painel 1 partimos para o trabalho com o segundo painel, que neste 
momento se  encontrava no hall  de entrada de um dos prédios  do Instituto de Física,  antes ainda  de 
começar  o  trabalho  de  aperfeiçoamento  e  manutenção  aproveitávamos  algum tempo  para  observar  a 
reação do publico que passava por ali e interagia com o painel. Trataremos melhor desse tema no próximo 
tópico do trabalho. A manutenção exigiu a retirada do painel do hall do prédio e seu deslocamento para
a sala do LEB 114. O primeiro experimento a ser trabalhado foi o da lente cilíndrica, que exigia a troca da 
água do recipiente, o que também nos sugeriu a busca de algum liquido, que misturado à água, pudesse 
minimizar a formação e deposito de resíduos, criados pela interação com os materiais que compõe o 
conjunto.  A proposta  foi  completar  o  cilindro  com água destilada,  o  que  foi  feito  e  esperamos para 
observar os resultados e tirar conclusões.

O próximo aparato trabalhado foi o que contem os pêndulos simples, a adequação exigia uma 
melhor fixação do suporte feito de bambu, visto que estava muito inclinado em direção ao solo, resultado 
do peso exercido pelas massas acopladas aos pêndulos, a solução imediata foi a troca da maneira de 
fixação, introduzimos uma porca ao bambu e que rosqueada a um parafuso no painel o manteria mais 
firme. Uma adequação, e não uma solução definitiva, visto que não pretendemos substituir o bambu por 
um material mais “sofisticado”, a idéia é que possamos substituí-lo sem custos, em caso de vandalismo e 
isso é valido para todos os outros aparatos montados.

A seqüência sugeria o melhoramento do experimento com os cabos de vassoura, único deles que 
não é fixo ao painel, víamos que esse era o mais problemático, pois da maneira como estava não era 
possível alcançar os resultados propostos, de verificar o padrão de caída dos corpos apoiados em bases 
distintas.  As  diversas  tentativas  por  nós  realizadas  falhavam,  sinal  que  algo  deveria  ser  modificado. 
Durante algumas tentativas na sala do professor Lunazzi, ocorreu a ele a idéia de aumentar o atrito entre 
os cabos, colamos uma fita adesiva dupla face nas extremidades e ao experimentar obtivemos resultados
surpreendentes, o que nos levou a trazê-lo de volta ao painel, onde a essa altura
pensávamos já em retirá-lo do projeto.

Nesta etapa do trabalho chegávamos ao ponto que nos parecia  o mais critico,  visto que era  o 
momento de trabalhar com o experimento que com certeza era o maior atrativo ao painel, a Gaiola de 
Faraday, onde propúnhamos bloquear o sinal de um celular qualquer, quando colocado no interior da 
gaiola. Vimos que da maneira como estava montada, com a tela de metal que a formava, não era possível 
alcançar o objetivo. A idéia foi revestir a já montada gaiola com uma tela de malha mais fina. Começamos 
assim uma pesquisa por esse material, buscamos por grande parte do distrito de Barão Geraldo, chegamos 
a cogitar a idéia de comprar peneiras de aço para areia, desmontá-las e utilizar a malha de metal, porém, 
em um dos comércios visitados, obtivemos a indicação de uma casa especializada em telas em Campinas, 
partimos,  Edson e Ivan a esse comércio onde tivemos um atendimento muito bom, pudemos discutir 
materiais e ainda receber, de bom grado, a doação da tela. Estudando mais sobre o principio de Faraday e 
sobre  as  ondas  eletromagnéticas  dos  sinais  dos  telefones  celulares[1],  chegamos  à  conclusão  que 
dificilmente  conseguiríamos  um bloqueio  total  do sinal,  mas conseguiríamos de forma bastante  clara 
verificar  a  atenuação deste  sinal,  o  que nos  parece  bastante  ilustrativo  ao aluno que interage  com o 
aparato.

Estando com os experimentos prontos para o trabalho, iniciamos algumas adequações ao layout e 
aos cartazes auto-explicativos, como caso das Cordas Vibrantes, onde não fizemos alterações no aparato, 
mas sim incluímos uma foto dele sendo usado para ilustrar e incentivar a interação. No caso do CHICO 
RALA COCO, incluímos uma flecha em dois sentidos, no canto esquerdo do painel, com a intenção de 
mostrar ao publico que existe a possibilidade de movimentar a lente e adequar a visualização.
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Apêndice2

Apresentação:
A interação entre os alunos e o painel foi bastante intensa, bem por que a profa. de 

Física  da  escola  visitada,  no  caso  a  Carlos  Gomes,  disse  aos  alunos  que  cobraria  como 
atividade  valendo  nota.  Muitas  perguntas  foram  feitas,  muitas  discussões  acerca  dos 
fenômenos  físicos  relacionados  com cada  um dos  experimentos.  Em fim,  o  painel  causou 
grande impacto no cotidiano da escola naquela noite de quarta-feira dia 31 de outubro de 2007. 
Permanecemos na escola por um longo período (das 18:30 às 22:00), o que possibilitou que 
todos os alunos pelo menos vissem o painel e elaborasse uma pergunta, nem se fosse a mais 
comum: “O que é isso?”
Como as turmas que visitariam o painel já estavam definidas pela professora da escola, tivemos 
de desligar a luminária para que não chamasse tanto a atenção e os alunos pudessem ficar em 
suas salas assistindo as aulas, principalmente para as salas que estavam próximas do local 
escolhido para afixar o painel.
Como a intenção era que o painel funcionasse como de auto-serviço nossas respostas sempre 
eram no sentido de dizer que o painel era de física e organizado por um professor da Unicamp 
e  continha  alguns  experimentos  para  que  eles  ficassem  a  vontade  para  tentar  entender. 
Orientávamos também a leitura dos textos explicativos para o melhor entendimento.
Apresentamos a seguir, divididas por tópicos, como foi a interação dos alunos e suas perguntas 
mais  freqüentes.  Indicaremos  também  algumas  exclamações  a  cerca  dos  experimentos. 
Algumas conversas entre  os  alunos puderam ser  bem registradas,  outras  apenas algumas 
falas.
.
Pêndulos:
Aluno 1: Como funciona isso?
Aluno 2: São pêndulos?
Aluno 3: Acho que devemos puxar e soltar.
Aluno 2: Aqui diz que devemos soltar de uma só vez todos. (Então ele puxa e solta)
Aluno 3: Os dois pequenos balançam juntos e o grande é mais devagar.
Aluno 2: Parece que não depende do pesinho, mas depende do tamanho do barbante.
Aluno 4: O que é isso?
Aluno 5: São pêndulos, diz aqui.
Aluno 4: Como funciona? (Puxa dois e põe para oscilar)
Aluno 5: Aqui diz que devemos puxar e soltar juntos todos. (Estica o braço de maneira a por os 
três ao mesmo tempo a oscilar)
Aluno 5: Perceba que não depende do pesinho. Este aqui (referindo-se a um dos pequenos) 
tem dois e o outro tem um e gastam o mesmo tempo. Já este grande, que também tem uma só, 
é mais lento.
Pequena pausa para pensar.
Aluno 5:  O tempo de gasto depende do tamanho do fio mas depende mas massa.  Vamos 
anotar por que a professora vai cobrar da gente.
Obs: Este diálogo foi entre duas senhoras, com idades entre 50 e 60 anos, alunas do supletivo!

Lente cilíndrica:
Aluno 6: O que é isso?
Aluno 7: Tem água ai dentro?
Aluno 8: Como a gente faz?
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Aluno 6: A gente lê pelo vidrinho? É, acho que sim.
Aluno 7: Nossa que loco! Olha as palavras estão viradas. Todas elas não só algumas. Por quê?
Aluno 8: Hah, já sei. As letras estão viradas, mas algumas a gente nem percebe, tá ligado!? 
Tipo o “H” e o “O” a gente nem vê a diferença.
Aluno 7: É verdade. Só o “R” e o “L” é que ficam diferentes!

Cordas Vibrantes:
Aluno 9: Como funciona isso aqui?
Aluno 10: Toca na linha.
Aluno 9: Assim? Puxando?....É tem de deixar esticado!
Aluno 10: Nossa legal! Dá até para tirar um som!
Aluno 10: Põe pertinho do ouvido e vai tocando a linha esticada para você ver. Vai saindo um 
som diferente né!?
Aluno 9: Pode crê! Que loco! Legal! É o tamanho que faz a diferença no som.

Gaiola de Faraday:
Aluno 11: O que é isso? Dá choque? O que é para fazer?
Aluno 12: Coloca o teu celular ai dentro, é o que diz o texto.
Aluno 11: Não vai estragar professor? Olha se estragar quero outro!(risos)
Aluno 12: E ai o que aconteceu? Não vi nada....Sumiu o sinal? É isso?
Aluno 11: Parece que sim! Diminuiu um pouco, parece! Após fornecer-lhes um radinho de pilha:
Aluno 11: Pode por a radinho aqui? ... Nossa que legal! Parou! Nossa. Olha nem precisa fechar 
direito a telinha de arame.
Aluno 12: É só chegar a mão perto e volta! Que legal! Muito doido!...Prof. isso é aquele negócio 
de cadeia? O de celular lá!?
Aluno 11: Olha só chegar perto ele já fica esquisito e para!(Tirando e colocando o radinho na 
gaiola aberta)
Aluno 13: O que é isso? Dá choque?
Aluno  14:  Alguém  tem  um  celular  para  por  aqui?  Ninguém  tem  um  celular  professor! 
Fornecemos então o radinho de pilha.
Aluno 15: Funciona para o radinho também?
Aluno 13: O que acontece!? O radinho parou! Por que professor?
Aluno 15: Hah! Já sei! É o negócio lá para por em presídios né! Viu é isso mesmo!
Aluno 14: Funciona com MP3? (Colocou um celular que arrumaram de alguém) Mas o celular 
continua tocando música!? Não era para parar também?
(O celular estava tocando uma música, mas não era de rádio e sim de uma memória interna, o 
dono  disse  a  distância  que  era  MP4)  Isso  gerou  um ar  de  desconfiança  na  eficiência  do 
experimento.
Aluno 15:  (Testando novamente o radinho)  Mas com o radinho funciona bem oh!  Cabo de 
vassoura serrado em três partes:
Aluno 16: O que é isso aqui? Cabo de vassoura? Como funciona?
Aluno 17: Tem uma ordem certa olha! Está escrito neles! Pausa para lerem o texto e então 
testaram o experimento.
Aluno 16: Nossa é muito barulhento, não dá para ficar testando não!
Aluno 17: Não vi diferença nenhuma nos dois jeitos de soltar! Deu na mesma
Aluno  16:  É,  eu  também  não  achei  não!  Esquisito.  Tenta  mais  uma  vez.  Após  tentarem 
novamente.
Aluno 17: Deixa para lá! Vamos ver de novo o do radinho, é mais legal.
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