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1. Introdução: 
 

Nesta disciplina F 709 trabalhamos em encontros semanais a fim de 
discutirmos alguns experimentos que haviam sido feitos por outros alunos em 
semestres anteriores e que poderiam ser apresentados, após algumas 
melhorias, a alunos de ensino médio de escolas da rede pública de ensino na 
cidade de Campinas. 

 
Em algumas aulas iniciais assistimos a vídeos de apresentações de 

semestres anteriores dos alunos das disciplinas, F 809 e F 609, para que todos 
pudessem entender como se dão as apresentações e o que nós poderíamos 
usar neste nosso semestre de trabalho. 

 
Nossa turma foi dividida em dois grupos. Um que atenderia aos alunos 

em visita das escolas à Unicamp e outro, do qual fiz parte, que ficou 
responsável por melhorar alguns painéis com experimentos básicos e 
apresentá-los em algumas escolas da cidade. 

 
Esse relatório refere-se a uma visita feita na Escola Estadual Carlos 

Gomes no centro de Campinas. E o painel por nós melhorado e apresentado 
continha os seguintes experimentos: Pêndulos; lente cilíndrica; cordas 
vibrantes, gaiola de Faraday e cabo de vassoura serrado em três partes. 

 
O painel continha, a menos do cabo serrado, todos os experimentos nele 

afixados. Referente a cada experimento havia um texto auto-explicativo para 
que o aluno conseguisse se interar do que se tratava o experimento e então 
tentar entendê-lo. 

 
Colocamos também uma caixinha para que o aluno colocasse por 

escrito suas dúvidas para serem tiradas posteriormente. Isso ocorrerá numa 
palestra ou por meio da própria professora de Física da escola, que foi 
orientada de como fazê-lo pelo coordenador da disciplina o Prof Joaquin 
Lunazzi. 

 
Como a apresentação ocorreu num dia da semana à noite, tivemos que 

instalar uma luminária com lâmpadas fluorescentes, pois, além de poucas 
lâmpadas no corredor, a maioria estava queimada. Para instalar as lâmpadas 
foi necessário usar uma extensão elétrica também levada por nós. 

 
O painel foi levado duas semanas antes e instalado no local para serem 

feitos todos os testes. Como tudo deu certo faltava apenas a luminária que 
instalamos no dia da apresentação. 

 
Por fim, a professora colheu algumas perguntas e respostas feitas pelos 

alunos. Eles tentavam elaborar questões sobre os experimentos e em seguida 
respondiam a uma das perguntas que eles mesmos haviam feito. 
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2. Descrição das atividades: 
 
 Conforme orientação do professor coordenador o painel devia de fato 
funcionar como de auto-serviço. Assim minha presença era apenas para 
pequenas orientações, observação do painel, com a intenção de preservá-lo, e 
anotação das manifestações dos alunos, bem como entender suas perguntas.  
 Os alunos vinham em grupos pequenos, de no máximo seis pessoas, 
analisavam os experimentos e interagiam o máximo possível. Mas é importante 
ressaltar que a interação era sempre estimulada por mim, uma vez que os 
alunos ficavam com receito de tocar nos experimentos. Por medo de quebrar, 
como o da lente, ou por medo de se machucar, como no caso da gaiola de 
Faraday, em que quase a totalidade das pessoas perguntava se dava choque! 
 
  Foram atendidos alunos de cinco turmas do período noturno. Foram 
elas: 1N, 1M, 2I, 2TB e 2TA. Sendo essas duas ultimas turmas de supletivo 
para adultos. A professora de física da escola não se encontrava no dia da 
apresentação, mas fui auxiliado por um professor substituto. As turmas e a 
seqüência de atendimento no painel foram definidas pela professora e passada 
para o professor substituto que os enviava aos poucos. Havia inicialmente uma 
preferência por atendermos alunos de terceiro ano apenas, mas naquele dia 
isso não foi possível. 
 
 A apresentação ficou um pouco perturbada pela presença, no corredor 
onde o painel estava afixado, de alunos de várias turmas que não haviam 
entrado na aula. Ao ser questionado sobre a presença de tais alunos, o 
professor substituto disse que o ato de “matar aula” era permitido na escola e 
que os alunos estariam “cheirando” ali. Foram essas as palavras por ele 
usadas.  
  
 O painel chamou bastante a atenção de todos os alunos, por estar bem 
iluminado naquele local escuro e por ser algo com o qual eles nunca haviam se 
deparado. 
 
3. Experimentos constantes no painel: 
 
 Neste painel, por mim apresentado, continha os seguintes experimentos: 
Pêndulos; lente cilíndrica; cordas vibrantes, gaiola de Faraday e cabo de 
vassoura serrado em três partes. 
 
3.1 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 pelos pesos nos 
seus extremos. Um tinha uma porca de parafuso e o outro tinha duas das 
porcas. O terceiro pêndulo tinha o comprimento maior que os dois primeiros e 
possuía apenas uma das porcas. Importante lembrar que as porcas eram 
iguais.     
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A seguir mostramos uma foto da montagem com os três pêndulos: 

 
1. Pêndulos 
 O texto referente a este experimento sugeria que o aluno puxasse todos 
e os soltasse ao mesmo tempo. Assim o aluno percebia que o período dos dois 
primeiros era o mesmo e do terceiro era bem maior. 
 
3.2 Lente cilíndrica: 
 
 Este experimento constava de um cilindro oco contendo água em seu 
interior. Mas não estava completamente cheio, havendo um espaço com água 
que produzia uma bolha em seu interior. Este cilindro estava na horizontal, e 
uma das extremidades podia se deslocar na vertical. Já a outra extremidade 
estava rigidamente presa por um parafuso ao painel. Embaixo do cilindro havia 
um pequeno texto que dizia: “CHICO RALA COCO” . Esta frase podia ser vista 
pela lente cilíndrica com a presença da bolha de ar ou não, dessa forma podia-
se ler a frase como era escrita originalmente (com a bolha), ou com as letras R 
e L revertidas, ou seja, sendo a imagem dessas letras enantiomorfas.  

 
2. Lente esférica. 
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 O texto explicativo deste experimento dava a orientação de como ver a 
frase das diferentes formas e perguntava como se podia explicar tal diferença. 
 
3.3 Cordas vibrantes: 
 
 Este experimento consistia de duas cordinhas de mental presas por um 
peso numa das extremidades e um copo em outra extremidade. As cordinhas 
passavam por pequenos furos existentes no apoio do painel e dessas forma 
mantinham-se sempre esticadas. O aluno era induzido por uma figura 
explicativa, além do texto, em colocar o copo em um dos ouvidos e tocar a 
corda com a outra mão, fazendo assim com que ela vibrasse em modo 
fundamental de oscilação. E ao se aproximar do painel o aluno estava 
encurtando o comprimento do fio, fazendo com que a freqüência do som 
aumentasse, uma vez que a freqüência é inversamente proporcional ao 
comprimento. 

 
3. Aluno utilizando o experimento das cordas vibrantes. 
 
3.4  Gaiola de Faraday: 
 
 Este experimento, como o próprio nome diz, é a clássica gaiola de 
Faraday. No texto explicativo sugeríamos colocar um celular em seu interior e 
notar o que acontecia com o sinal. Levamos também um radinho de pilha para 
que fosse testada a recepção de uma rádio de FM. 
 A seguir mostramos a armação de metal que serviu como gaiola de 
Faraday para nosso experimento. 
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4. Gaiola de Faraday 
 
3.5 Cabo de vassoura serrado em três partes: 
 
 Este experimento consistia de um cabo de vassoura cortado em três 
pedaços e com as anotações: em baixo, no meio e em cima. Os cabos tinham 
uma superfície adesiva nas extremidades entre os pedaços. Esta fita não os 
mantinha grudados, mas aumentava bastante o atrito entre elas. 
 
 No texto de auto-serviço deste experimento dava-se uma explicação 
completa de como devia funcionar.  A parte inferior do cabo tinha um prego que 
devia ser apoiado no chão, e após colocarmos os outros dois pedaços 
deveríamos soltá-los para que caíssem com a parte inferior encostada em 
algum sulco do piso ou não. Fazendo os dois processos eles veriam a 
diferença durante a queda.   
 
 
 
4. Apresentação: 
 
 A interação dos alunos com 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 
experimento. 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 
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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? 
 Aluno 6: A gente lê pelo vidrinho? É, acho que sim. 
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 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?  
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(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. 

 
5. Exemplos de perguntas e respostas elaboradas pelos 
alunos. 
 

A seguir apresentamos algumas questões, bem como algumas 
respostas às referidas questões, colocadas pelos alunos, em decorrência da 
cobrança que a professora da disciplina fez a eles. Cobrança esta que valia 
nota. 

Ao aluno foi pedido para elaborar três questões, fazer a descrição de um 
experimento e pesquisar uma das questões por ele elaborada e resolvê-la. 
   Esse conjunto de dados é referentes ao 1° colegial turma D. É 
importante ressaltar que apresentaremos uma transcrição literal. 
 
Aluno X: 
Questões elaboradas: 
A. Chico rala coco_Porque na hora que observamos a imagem sem a 

bolha, a palavra RALA fica ao contrario? E na hora que olhamos com a 
bolha ela fica normal? 

B. Cordas vibrantes_Porque quando encurtamos o tamanho do fio varia-se 
o som? 

C. Gaiola de metal_Porque quando colocamos um aparelho de celular 
dentro da gaiola de metal, ele perde o sinal? 

 
Descrição de um experimento: 
 O experimento Chico rala coco é um cubo cilíndrico, cheio de água e 
embaixo dele foi colocada a frase Chico rala coco, quando nos viramos o 
cilindro a bolha de ar não fica em cima da frase e a palavra rala fica em ao 
contrário, e quando nos deixamos o cilindro reto a bolha fica em cima da frase, 
e ela aparece normalmente. 
 
Pesquisar uma questão e resolver: 
 Nosso experimento consistirá basicamente numa Gaiola de Faraday e 
um telefone celular que será colocado no interior da mesma. Ao colocar o 
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telefone celular no interior de uma superfície metálica fechada (Gaiola de 
Faraday), este torna-se o interior de um condutor elétrico  fechado e oco. Como 
sabemos, o campo elétrico no interior de um condutor imerso em um campo 
eletromagnético em equilíbrio de cargas é nulo. As ondas eletromagnéticas, por 
sua vez, são constituídas por campos elétricos e magnéticos variáveis com o 
tempo. 
 O que ocorre é que um campo elétrico variável gera um campo 
magnético também variável e vice-versa: assim um vai produzindo o outro e faz 
com que a onda chega á superfície metálica (faces da gaiola) em cujo interior o 
campo elétrico deve ser nulo; como a onda perde, nessa cobertura, seu 
componente elétrico não há quem vaiar para produzir o componente magnético 
logo, a partir daí a onda deixa de existir e não há sinal para atingir a antena do 
telefone celular. 
 

  

 
 
Aluno Y: 
Questões elaboradas: 

1. Porque com a Bolha a letra fica maior e sem a Bolha ela fica menor? E 
Porque sem a Bolha inverte a letra? 

2. Porque quando se dá o toque no fio ocorre o som? 
3. Não entendi porque quando coloca o celular na gaiola perde o sinal? 

 
Descrição de um experimento: 
 Chico rala coco 

1. Quando a Bolha está no meio e você olha por ela fica do tamanho 
normal, pois existe ar, agora sem a bolha de ar as letras invertem e 
aumentam de tamanho. 

 
Pesquisar uma questão e resolver: 
 1. Porque o celular perde o sinal. Uma Gaiola de Faraday é uma 
blindagem elétrica, ou seja, uma superfície condutora que envolve uma dada 
região do espaço que pode, em certas situações, impedir a entrada de 
pertubações produzidas por campos eletrostáticos e/ou eletromagnéticos 
externos. 
 
Aluno Z: 
Questões elaboradas: 

1. Por que dentro da gaiola o sinal do celular diminui? 

+ 

+ 

+ + 

+ 
+ 

- 

- 

- 

- 
- 
- - 

- 

- 

- 
- 
- 
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2. Por que no chico rala coco a lente inverte o que está escrito? 
3. Por que no pêndulo, quando soltamos junto as cordas elas não 

balançam juntas? 
 
Descrição de um experimento: Pêndulo 
 Você solta os pêndulos ao mesmo tempo, porém conforme a medida do 
barbante eles oscilam em certa velocidade, O menor é mais rápido, inquanto o 
maior é mais lento. 
 Isso ocorre, por que o tamanho do barbante é referente ao percurso. 
  
Pesquisar uma questão e resolver: 
 Por que no pendulo, quando soltamos junto as cordas elas não 
balançam juntas? 
Resposta: O tamanho do barbante interfere na oscilação se fossem do mesmo 
tamanho iriam oscilar juntas. 
 
Comentários:  
 Podemos notar que o painel não era apropriado para turmas desse nível 
escolar. Orientamos a professora que trabalhasse com os alunos dos anos 
finais, no entanto, ela quis trabalhar com todas suas turmas. 
 A mim coube analisar as questões desses três alunos. A analise de 
outros alunos pode ser encontrada nos relatórios dos colegas da disciplina F 
709. 
 Nesse texto transcrito podemos observar que o aluno X utilizou um texto 
da internet em sua pesquisa para responder à questão sobre a gaiola de 
Faraday. Está evidente que ele quis inserir a figura, que por sinal está errada, e 
a equação de Gauss para deixar o trabalho mais ilustrado e bonito. No entanto 
não foi possível perceber o quanto ele entendeu, uma vez que ele, e o aluno Y 
também, afirmava que o telefone perdia o sinal no interior da gaiola, o que de 
fato NÃO ocorreu.   
  
 
6. Contribuição para a formação do professor 
 
 Este trabalho de apresentação em painéis foi muito interessante para 
nossa formação como professores. Além de pensarmos os experimentos para 
serem entendidos pelos alunos de ensino médio – que é basicamente o nosso 
público depois de formados – tivemos também o contato com a realidade da 
rede pública de ensino na cidade.  
 

Esta realidade é muito diferente daquela que encontramos em escolas 
particulares da região. Nesta escola demos sorte de encontrarmos uma tomada 
que funcionasse, pois a instalação elétrica é muito precária, a ponto de terem 
fios desencapados nas caixinhas dos interruptores. 

 
Além do trabalho com o painel, os vídeos de experimentos e de uma 

palestra com uma estudante de fonoaudiologia muito nos contribuiu. Em 
especial as dicas de postura e aquecimento de voz para falar em público, coisa 
que de fato os professores necessitam muito. 
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7. Conclusão: 
 
 O trabalho foi muito bem sucedido, com a realização de todas as etapas 
previstas.  O painel estava fazendo jus ao nome, de fato foi de auto-serviço. Os 
alunos encontraram dificuldades apenas para iniciar o experimento do cabo de 
vassoura cortado em três pedaços. Mas que com um pequeno auxílio do de 
nossa parte eles também interagiram com este experimento. 
 
 O experimento que mais chamou a atenção dos alunos foi o da gaiola de 
Faraday, por notarem uma pequena redução no sinal dos celulares e 
principalmente pela gaiola causar um total bloqueio dos sinais para o radio 
sintonizado numa freqüência de FM. Os alunos ficavam espantados quando o 
radinho parava de emitir o som proveniente da rádio e em seguida voltava a 
transmissão das músicas quando eles apenas introduziam a mão na gaiola, 
sem a necessidade de tirar o rádio ou sequer tocá-lo. Alguns alunos 
perceberam o papel de antena que eles faziam ao se aproximar a mão pelo 
interior da gaiola. 
 
 Foi interresante também a primeira reação da maioria ao chegarem 
perto da gaiola. Quase sempre a primeira pergunta era: “Dá choque?” Alguns 
que perguntaram se dava choque conseguiam associar “aquilo” ao bloqueio de 
celulares em presídios, certamente por que esse assunto estar sendo muito 
discutido em vários veículos da mídia.  

 
O painel, como um todo, teve boa aceitação e funcionou bem como 

“painel de auto-serviço”, além do que este trabalho foi importante para a 
formação como professor para os alunos de F 709. Tendo, assim, uma 
avaliação muito boa do trabalho. 

  
Quanto à aula com a professora Sandra presente, infelizmente não 

ocorreu por um desencontro.  Mas tivemos acesso às questões que ela pediu 
aos seus alunos.  

 
A analise do material dos alunos nos mostra a importância de uma visita 

para esclarecimentos. Certamente uma palestra explicativa ajudaria muito aos 
alunos no entendimento dos experimentos, uma vez que para fecharmos esse 
trabalho precisamos dar o retorno e tirar as dúvidas de alguma maneira. Isso 
se faz importante, pois ao consultar na internet o aluno acaba tendo contato 
com todo tipo de material, que em sua maioria não está fisicamente correto ou 
não devidamente preciso nas explicações e nos conceitos. 

 
Esse trabalho com os alunos do ensino médio foi, como um todo, muito 

bom. A exposição do painel, a manifestação curiosa dos alunos, as dúvidas 
que naturalmente surgiria e o contato com a professora do ensino médio da 
rede pública. Tudo isso tornou muito proveitoso o curso. Ficando a penas a 
ressalva da necessidade de retorno às dúvidas numa palestra, por exemplo.    
 


