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1. Introdução 

 

A disciplina Tópicos do Ensino de Física II (F709) tem como objetivo, 
proporcionar ao aluno do curso de Licenciatura em Física experiências práticas 
do Ensino de Física. 

Em especial, a disciplina de F709 proporciona aos futuros professores 
uma maior aproximação com os alunos de fora da Universidade, 
preferencialmente alunos do Ensino Médio. 

Essa aproximação é feita através de palestras dentro ou fora da 
Unicamp, visitas a escolas ou recebendo alunos de escolas de Campinas e 
Região nos ambientes do Instituto de Física para palestras e demonstrações de 
Experimentos. 
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2. Evento do Dia 20/09/2009 

Visita a Escola Estadual “Professora Celeste Palandi de 
Mello” 

 

A Escola Estadual Professora Celeste Palandi de Mello é uma escola 
situada no Bairro Campo Belo da Cidade de Campinas-SP, este bairro é um 
bairro relativamente carente, com diversas ruas sem asfalto. 

Tivemos a oportunidade de visitar as instalações da Associação de 
Moradores do Bairro antes de irmos para a Escola. As instalações são um tanto 
precárias ainda, visto que a associação é nova. A Associação funciona em um 
local pequeno onde são oferecidas aulas de capoeira entre outras coisas à 
população do bairro. 

A escola possui um prédio grande, atendendo muitos alunos.  

Ao chegar lá, a escola estava cheia de gente, crianças acompanhadas 
de seus pais, adolescentes e adultos. Procuramos a Diretora para perguntar se 
podíamos ocupar uma sala de aula com os experimentos levados por nós para 
demonstrações para as crianças. 

Dentre os experimentos levados, tínhamos os espelhos “La Nube”, dois 
pêndulos, um holograma, um motor bifásico, entre outros. 

A Diretora nos cedeu uma sala e começamos a arrumar os 
experimentos nela, algumas crianças vinham até a porta, curiosas com a nossa 
presença ali. 

Como havia apenas uma tomada elétrica na sala de aula, e não 
dispúnhamos de uma bateria ou filtro de linha, não foi possível ligarmos todos os 
experimentos que necessitavam de eletricidade, como o holograma, o motor 
bifásico, etc. Procuramos, no decorrer do dia, substituir os experimentos ligados 
na tomada de acordo com o interesse do público. 

Depois de arrumar tudo, pegamos os espelhos “La Nube”, pois estes 
são os que atraem mais o público, e saímos da sala, logo formou-se uma roda de 
crianças (com uma média de idade de aproximadamente uns 9 a 12 anos) 
querendo saber o que era aquilo. Pedimos que eles formassem uma fila e depois 
fomos auxiliando cada criança para que pudessem experimentar os espelhos. 

Foi necessário que acompanhássemos de perto cada criança, uma vez 
que, muitas delas ficavam zonzas e tinham medo de cair. O dia estava bom para 
a realização deste experimento, uma vez que não estava chovendo, propiciando 
que andássemos a céu aberto com as crianças, o que também foi ajudado pela 
falta de sol, uma vez que com sol é necessário que tomemos cuidado para que 
este não incida diretamente nos olhos da pessoa. 

As crianças ficaram encantadas com os espelhos, sendo estas as 
primeiras que vieram vê-los, elas chamavam seus pais e irmãos mais velhos para 
que viessem ver “Que legal andar nas nuvens!”, como muitas diziam. A maioria 
delas ao retornar de uma volta utilizando os espelhos já entravam na fila 
novamente, de forma que a fila nunca chegava ao seu fim. 
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Como estávamos em poucas pessoas para tomar conta dos 
experimentos e as crianças eram muitas, ficamos boa parte do tempo entretidos 
com os espelhos, pois as crianças não queriam deixá-los.  

Convidamos os alunos para que entrassem na sala para olhar outras 
“coisas interessantes” que tínhamos trazido pra mostrar pra eles. Eles iam, 
olhavam um pouco, mas logo perguntavam onde estavam os espelhos. 

Como a maioria dos observadores eram crianças pequenas, não foi 
possível explicar muito sobre a teoria por trás dos experimentos, apenas coisas 
simples. 

Outro experimento que eles se interessaram foi a “Lata com água” que 
mesmo sendo rodada não há queda de água. 

A partir desta experiência, foi possível verificar o quanto as crianças 
são “curiosas” por coisas que elas não conhecem, isso bem mais que os 
adolescentes ou adultos, pois elas não se importam com o fato de não terem uma 
explicação para o acontecimento, enquanto que os mais velhos se incomodam 
com o fato de não “saber” e com isso, tem vergonha de perguntar. 

Talvez o caminho seja estimular o interesse do indivíduo pelas ciências 
desde criança, para que ao chegar a adolescência este individuo continue 
apresentando este interesse. 

Outro fator interessante, é que as crianças se interessam mais por 
coisas que elas podem manusear, onde elas fazem a coisa acontecer, como girar 
o balde, andar elas mesmo segurando o espelho, andando por onde quiserem, e 
não simplesmente presenciando um fato acontecendo sem a participação dela. 

Esta experiência foi muito importante e gratificante, pois foi possível ver 
nos olhos das crianças e adolescentes e seus pais a felicidade de poder 
visualizar coisas que não conhecem, nunca viram. O que me deixou muito feliz e 
envaidecida por poder participar de tal experiência. 
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3. Evento do dia 06/12/2009 

Exposição de Holografia e Imagens 

 

O evento foi realizado no dia 06 de dezembro de 2009 no prédio do CIS 
Guanabara no horário das 14h às 18h.  

Foram colados nas paredes painéis sobre o evento, colocou-se um total 
de 7 hologramas, convenientemente iluminados. Foram colocados em exposição 
e para demonstração ao público diversos experimentos relacionados à ótica, 
dentre eles: os espelhos La Nube, duas Lâmpadas de Fendas, um experimento 
para a demonstração de como se forma uma imagem, entre outros. 

Na sala havia um projetor onde preparou-se uma apresentação sobre a 
formação de imagens, tipos de imagens, imagens 3D, etc. para que fossem feitas 
palestras rápidas ao público. 

Infelizmente, o evento foi realizado em um dia que acumulou diversos 
outros eventos como a avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 
prova do Colégio Técnico de Campinas (COTUCA) e acredita-se que por esses 
motivos houve pouca participação do público no evento. 

No período das 14h até às 15h45min não houve nenhum público, sendo 
assim ficamos arrumando o local, testando os experimentos, a iluminação dos 
hologramas e depois fomos assistir a um vídeo gravado no Planetário onde um 
dos alunos da disciplina estava dando a palestra sobre Holografia e Imagens para 
alunos que foram visitar o Planetário. 

Às 15h45min chegaram 4 pessoas para o evento, então paramos de 
assistir o vídeo e fomos atendê-los. Primeiro lhes mostramos os espelhos La 
Nube, depois os outros experimentos, lâmpada de fendas, hologramas, etc. Após 
verem os experimentos o aluno Bruno foi apresentar para eles a palestra sobre 
Holografia e Imagens. 
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4. Atividades realizadas para a melhoria do experimento 
“Lâmpada de fendas” 

 

O experimento da Lâmpada de fendas consiste de uma lâmpada de 
halogênio colocada dentro de um aparato em forma de lata. Este aparato possui 
diversas fendas no sentido vertical, estas fendas possuem largura bem fina de 
modo que permitam a saída da luz da lâmpada para fora do aparato, formando 
um feixe de luz. 

Dentre as melhorias realizadas no experimento, temos: 

- fixação de uma tampa (Figura 01) que antes era colocada para a apresentação 
e retirada depois. Esta tampa serve para bloquear os raios de luz que saem por 
cima do aparato que é furado em sua parte superior (Figura 02) para que o calor 
devido à luz seja dissipado; 

 

 
Figura 01: Vista da tampa fixada no aparato 

 

 
Figura 02: Detalhe dos furos na parte superior 

 



 

 

7

- fixação da lâmpada em um suporte de madeira (Figura 03). Antes a lâmpada 
era apenas encaixada nesse mesmo suporte. 

 

 
Figura 03: Vista do suporte onde foi afixado o aparato 

 

A figura 04 mostra o aparato completo, como é usado nas 
apresentações. 

 

Figura 04: Aparato montado 

 

A Figura 05, mostra a Lâmpada de Fendas em funcionamento, onde é 
possível mostrar a reflexão do espelho plano, através dos feixes de luz e também 
mostrar que não há interferência dos raios de luz entre si. 
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Figura 05: Lâmpada de Fendas em funcionamento 
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5. Construção de um aparato do Experimento da Lâmpada de 
Fendas utilizando sucata 

 

Também foi realizada a construção do aparato do Experimento da 
Lâmpada de Fendas utilizando sucata, para tanto foram utilizados: 

- Uma lata de tinta de 5 litros; 

- Um suporte de madeira; 

- Uma tampa de lata de tinta de 5 litros; 

- Uma tampa de lata de tinta de 2 litros; 

- Uma lâmpada de 500W com spot; 

- Uma ferramenta para fazer cortes. 

Serrou-se um pedaço de madeira em forma retangular nas dimensões 
que abrigassem a lata de tinta de 5 litros. 

Fixou-se a tampa da lata de tinta de 5 litros e o spot da lâmpada no 
suporte de madeira utilizando-se um parafuso (Figuras 06 e 07). 

 

   
Figura 06: Lâmpada presa no suporte 
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Figura 07: Detalhe do spot da lâmpada fixado 

  

Para saber a altura da fenda que deveríamos ter, medimos a altura que o 
filamento da lâmpada ficaria a partir do suporte onde a lâmpada seria montada, 
obtendo 10 cm. 

 No limite inferior, seria possível calcular até onde ela poderia ir sabendo a 
partir de onde no suporte queríamos que o primeiro raio pegasse. Entretanto 
como uma fenda que começasse antes não faria diferença, uma vez que não 
interferiria nos raios e nem em sua visualização na mesa, optou-se por fazer uma 
fenda que começasse no limite inferior da lata de tinta. 

A altura da fenda foi calculada de modo a ficar na mesma altura onde 
acaba o filamento da lâmpada (como mostra o desenho – Figura 08), pois uma 
fenda mais alta que o filamento não faria diferença uma vez que os raios iriam 
para cima e não seria possível observar os raios na mesa. 

 

 

Figura 08: Esquema dos raios de luz que saem do filamento 

 

É necessário que seja utilizada uma lâmpada com filamento não muito 
grosso, pois se o filamento for grosso os raios de luz, ao passar pelas fendas 
finas se cruzam, não deixando que haja uma boa visualização das franjas de luz. 
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Da mesma forma, a largura das fendas não pode ser nem muito larga e nem 
muito fina, pois poderia causar o mesmo efeito. 

 
Figura 09: Esquema do tamanho do filamento da lâmpada e das fendas feitas 

 

As fendas foram feitas utilizando-se uma ferramenta específica para 
fazer cortes (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 10: Ferramenta fazendo o corte na lata 

 

Figura 11: Detalhe da ferramenta 

 



 

 

12

Foi colocada uma tampa de lata de tinta de 2 litros por dentro da lata 
entre esta e o spot da lâmpada para que apenas o calor saia da lata e não a luz 
proveniente da lâmpada. 

O trabalho não pode ser totalmente concluído, pois possuí muitos 
detalhes. Ainda faltam:  

- fazer algumas fendas na lata (há três fendas já feitas, porém são necessárias 
aproximadamente 10 fendas para uma melhor visualização do efeito); 

- fazer os furos na parte superior da lata e na tampa de lata de tinta de 2 litros 
que fica entre o spot da lâmpada e a lata, para que o calor seja dissipado; 

- fazer um sulco por baixo do suporte de madeira para que o fio que sai do spot 
da lâmpada possa ser encaixado; 


