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RESUMO

Na  disciplina  de  F709  foi  planejada  e  executada  uma  apresentação  de 
experimentos  de  física  básica  para  alunos  do  ensino  médio  de duas  escolas 
públicas da região. 

INTRODUÇÃO

A idéia principal da disciplina era trabalhar em experimentos simples que 
pudessem ser facilmente executados pelos estudantes em casa ou em suas 
escolas.  Deveríamos  pensar,  em  conjunto  com  os  alunos  da  disciplina,  na 
melhor  maneira  de  apresentar  os  experimentos  e  instigar  a  curiosidade do 
público usando o mínimo possível de explicações matemáticas.

Nas  primeiras  aulas  do  semestre,  assistimos  a  alguns  vídeos  de 
experimentos anteriormente realizados nas disciplinas F609 e F809 e fizemos 
análises e discussões sobre os experimentos, quais poderiam ser apresentados 
aos  alunos  de  ensino  médio  nos  baseando  no  acervo  da  disciplina,  como 
apresentá- los, com que outros materiais de baixo custo poderiam ser feitos, 
quais os conceitos físicos envolvidos. 

        Também realizamos alguns experimentos em aula, como por exemplo, o 
estroboscópio, experimento das porcas para o estudo da queda livre, medida 
do tempo de reação utilizando uma régua, e este testamos em sala, cada aluno 
fez o experimento com um outro e discutimos quais os conceitos envolvidos e 
como apresentar esse experimento. Estes foram alguns dos escolhidos para a 
visita dos alunos ao instituto de física da Unicamp.

        Fizemos também um trabalho de análise de alguns relatórios já existentes 
na lista de experimentos e relatórios das disciplinas F609, F709 e F809 e esta 
análise consistia em criticar os relatórios e sugerir possíveis alterações para 
melhorá-los,  tendo  em vista  que  outros  alunos  da  disciplina  ou  até  outros 
professores podem emprestar algum experimento e o relatório precisa ser de 
fácil entendimento. 

Preparamos duas demonstrações de mágicas para apresentar ao público 
com o intuito de mostrar-lhes que a simples observação de fenômenos físicos 
muitas  vezes  não  é  suficiente  para  o  amplo  entendimento  do  fenômeno, 
sobretudo  em  experimentos  de  queda-livre.  Ou  seja  que  os  sentidos  nos 
enganam de alguma maneira. Para isto foi sugerido colocar uma demonstração 
de ilusão óptica.

Nas definições para mecânica aceitamos colocar que o peso é a força 
gravitacional, seguindo os textos básicos, mesmo que a verdade é que a força 
centrífuga gerada pela rotação da Terra tem influência. Também, que na queda 
livre a velocidade sempre aumenta, sendo que em grandes distâncias o atrito 
do ar acaba-se igualando ao peso e a velocidade permanece constante em seu 
valor máximo. Também foi definido não usar calculadora para cálculos (uma 
era usada para ser alimentada com a energia elétrica de uma batata). No caso 
da raiz quadrada, necessário para medir o tempo de reação de uma pessoa por 
meio de uma régua, a indicação foi estimar valores que, multiplicados por eles 
mesmos, aproximassem ao resultado desejado e melhorá-los por tentativa e 



erro.

No início do mês de abril iniciamos as escolhas dos experimentos, bem 
como a organização do evento: como os grupos seriam divididos, os locais, 
quem  apresentaria,  ou  seja,  fizemos  um  planejamento.  Porém,  como  este 
evento  nunca  tinha  ocorrido  em  outros  semestres  encontramos  algumas 
dificuldades  para  o  próprio  planejamento  da  visita,  uma  delas  foi  ter  que 
imaginar  a quantidade de alunos que estariam presentes  no evento,  assim 
trabalhamos  com  suposições  e  isso  dificulta  um  pouco  o  andamento  das 
atividades. 

Dividimos as apresentações em três grandes blocos:
● Mecânica.
● Temperatura e sentidos.
● Eletricidade.

Cada um dos blocos era dividido em partes menores:
● Mecânica: atrito, inércia, queda livre, mecânica de rotações.
● Temperatura e sentidos: calor e temperatura, efeito estroboscópico.
● Eletricidade: eletrostática, corrente e resistência, campo elétrico e força 

entre correntes.
Cada aluno do curso ficou com um tema e os monitores Daniel e Fábio 

ficaram incumbido de acompanhar o trabalho de cada aluno em horários extra-
classe. Nesse acompanhamento eram discutidos detalhes dos experimentos e 
de que maneira seria interessante a apresentação de cada tema.

Fizemos  uma discussão  e  pensamos  em como dividir  o  local  para  as 
apresentações. Decidimos que precisávamos dividir o público em três grupos e 
fazer  apresentações  simultâneas  em  esquema  de  rodízio,  assim  todos  os 
alunos que viessem estariam em uma atividade e teríamos espaço hábil. 

Entramos  em  contato  com  uma  artista  e  estudante  da  área  de 
comunicação  (Vanessa  Cristina  Petrongari)  para  pedir  que  ela  fizesse  uma 
palestra informal sobre vocalização e apresentação diante de público. Julgamos 
que isso seria importante tendo em vista a falta de prática que os estudantes 
de física tem com a apresentação de seus trabalhos. As dicas apresentadas por 
Vanessa foram muito interessantes e com certeza de grande valia para todos. 
O vídeo da apresentação estará disponível na biblioteca do instituto de física 
em breve.

Figura 1: Vanessa ensinando como se deve falar para o público.



Os experimentos apresentados estão listados abaixo. O relatório final de 
cada aluno estará disponível na página da disciplina e na biblioteca do IFGW no 
segundo  semestre  de  2007.  No  relatório  final  de  cada  aluno  encontram-se 
informações do tema e dos experimentos realizados.
Na aula final no 29 de junho surgiu a questão de como um carro se carrega 
elétricamente  e  se  um  avião  teria  tinta  especial  por  causa  da  carga 
eletrostática. O Prof. Lunazzi soube que a pintura de um avião é dividida por 
seções, em algumas delas usa-se tinta condutiva.

Mecânica: 

Cleriston  (Conceitos:  queda  livre,  movimento  acelerado): [Queda  livre  de 
porcas  igualmente  espaçadas  e  espaçadas  quadraticamente]  ,  [Régua  para 
medir tempo de reação], [Queda livre de papel antes e depois de amassado, 
Pedra e pluma],[Braquistócrona].

Cristian (Conceitos: Inercia, Força F=ma, Centro de massa): [Retirada de uma 
folha de papel de baixo de um peso (usar a garrafa com água)],[Arrasto de 
uma garrafa com dois litros de água por meio de um barbante],[Pomba que 
não cai],[Garrafa que não cai],[Equilíbrio com dois garfos]

Alexandre  (Conceitos:  Atrito,  dissipação  de  energia):[moeda  em  regua 
inclinada-diferença atrito estático e dinâmico],[Intercalação de muitas folhas de 
dois livros],[Brinquedo mexicano para mostrar queda não livre por causa do 
atrito]

José  Eduardo  (Conceitos:  Rotações,  Conservação  de  energia):  [Pêndulo 
simples],[Pêndulo composto],[Mesa de Rotações (emprestar com o Assis)+vidro 
de plástico que com água, forma parábola]

Temperatura e sentidos:
 
Tiago  (Conceitos:  Calor  e  temperatura,  sensação  de  calor  no  tato):  [Placa 
metalica, isopor], [copo de plástico com água, que não acende], [2 caixas de 
vidro  1  com  insufilme  e  outra  sem,  2  lâmpadas  halogêneas  de  300  W 
aquescendo, tripé].

Tatiane  (Conceitos:  percepção  visual,  efeito  estroboscópico,  lançamento 
parabólico): Estroboscopia

Fabio  (bolsista  SAE  do  prof  Lunazzi)  e  Daniel  (estagiário  da  Licenciatura) 
(Conceitos: lentes, reflexão em espelhos planos): [“La Nube” - experimento de 
percepção visual ao ver por meio de um espelho plano colocado na altura do 
nariz, embaixo imagens do espaço que está acima da pessoa], [1 Holograma- 
Michael Jordan]

Eletricidade

Marina (Conceitos: Eletrostática): [Caneta atritada atraz papelzinhos], [franjas 
de  plástico  atritado  afastam-se  entre  elas],  [versório  com  canudo],  [fitas 
adesivas carregadas], [Uso da carga em tela de TV]



Luiz Eduardo (Conceitos: Eletricidade, Segurança no uso de eletricidade): [Pilha 
de Volta] , [Lei de Ohm], [Segurança no uso de eletricidade para pessoas e 
aparatos].
 
Ramon (Conceitos:  corrente elétrica,  campo magnético,  força entre fios por 
onde passa corrente elétrica): [Força entre correntes]

A APRESENTAÇÃO

       A apresentação ocorreu da seguinte forma:

Abertura da Palestra: 

Foi apresentada uma palestra introdutória sobre a observação cotidiana 
da física, realizada pelo professor Lunazzi. 

Durante a apresentação da palestra foram feitas algumas demonstrações 
experimentais:

– Vídeo de queda livre de pessoas, "Turbo Drop": 
http://www.novaatracoes.com.br/videos.htm -  Vídeo onde pessoas  em queda 
livre  são  freiadas  por  um  freio  magnético.  Não  foi  possível  mostrá-lo  pois 
somente podia ser  visto  pela internet e no dia a sala estava sem internet. 
Tambem  não  recebemos  resposta  a  nosso  requerimento  para  que  a  firma 
envolvida cedesse para nós o vídeo.

– Fotos de um filme de James Bond, relacionando realidade atual e ficção. 

Figura 2: No filme, uma nave espacial usa um grande espelho para focalizar os raios solares e 
fazer um grande raio destruidor.

Planteou-se a questão se essa arma seria possível de ser construida, deixando 
sem responder para incitar a curiosidade (a resposta é que não). Perguntados 
os  alunos  se  iam  ao  menos  uma  vez  por  mês  ao  cinema,  a  resposta  foi 
totalmente negativa, implicando que eles só assistiam filmes na televisão.

– Vídeo de carro acelerando (não chegamos a conseguir esse material) para 
reforçar o conceito de aceleração contrapondo-a à noção  popular naquilo 
que  difere,  estabeleceendo  que  é  o  quanto  uma  velocidade  muda  em 
determinado tempo . 



– Focalização  de  uma  lente  por  meio  de  cone  laser.  Trata-se  de  um 
experimento original que permite a toda uma audiência entender a ação de 
uma lente  desenvolvido  pelo  Prof.  Lunazzi  para  o  evento  “Exposição  de 
Holografia”. 

– Inércia por meio de balde de água. Rotação de um balde sem que caia água.
Este experimento foi  realizado girando em um plano vertical  e,  o  que é 
menos comum, em um plano horizontal. Mesmo mostrando que tomamos 
medidas de segurança ao amarrar a mão do professor Lunazzi  ao balde, 
algumas pessoas se afastaram temendo um acidente. 

– Experimento  "Caneta  de  borracha".  Uma  demonstração  de  como  uma 
simples  observação  de  um  fenômeno  pode  nos  enganar:  A  caneta  em 
movimento parece estar dobrada.



Figura 3: Clériston demonstrando a “caneta de borracha”. A visão simples de fenômenos físicos 
não nos permite conhecer a fundo o fenômeno. Destacamos isso através de demonstrações de 

mágica.

– Exposição de um holograma: um holograma colorido e animado do astro do 
basquete Michael Jordan.

Figura 4: Aluno do supletivo observando um holograma

3.1.2 Demonstrações experimentais 

Ambas  as  escolas  que  realizaram  a  visita  são  escolas  públicas  de 
Campinas e região. 

No primeiro dia de apresentação a quantidade de alunos era bastante 
grande, por volta de 40 e incluía as três séries do ensino médio sendo a faixa 
etária compatível aparentemente com as séries. Porém o número de perguntas 
que os alunos fizeram foi muito pequeno.

Quando  o  público  era  interrogado,  eles  não  respondiam,  no  máximo 
concordavam com a cabeça ou diziam que não sabiam.

Porém, a segunda visita foi mais produtiva no sentido de participação dos 
alunos.  A  quantidade  de  alunos  era  bem menor,  17  alunos  e  1  professor, 



possibilitando grupos pequenos em cada experimento e facilitando a interação 
dos alunos com os apresentadores. 

Eram alunos de um supletivo noturno de Paulínia, por isso o número de 
participantes foi reduzido, muitos não puderam vir na parte da tarde. A grande 
maioria eram alunos acima da faixa etária do ensino médio, adultos e também 
pessoas de mais idade, mais maduros e mais atentos aos fatos e fenômenos do 
nosso cotidiano. 

Figura 5: Demonstração de experimento de eletricidade. Resistência sendo  desenhada com 
grafite

Figura 6: Apresentação de experimentos de atrito

Toda a apresentação está filmada e estará disponível na biblioteca do 
IFGW.

PERGUNTA RECEBIDAS PELOS ALUNOS:

Assunto: Atrito

1) O meteorito pega fogo por causa do atrito? Por que conseguimos ver um a
quilômetros de distância da Terra?
2) O granizo derrete até cair no chão? Isso é por causa do atrito?
3) Por que nossas mãos esquentam quando esfregamos uma na outra?
4)  Temos resistência  do ar  no espaço?  Por  que então conseguimos ver  um 
cometa
fora da atmosfera terrestre?

Assunto: Inércia

Nas duas primeiras apresentações realizadas para as turmas de ensino 
médio os conceitos menos conhecidos pelos alunos que demandaram maior 
explicação  foram  os  de  centro  de  massa,  centro  de  gravidade  e  torque 



envolvidos nas demonstrações da pomba que não cai, garrafa que não cai e 
equilíbrio com dois garfos.

Quando os questionei  do porquê que os corpos não caíam,  os  alunos 
responderam apenas porque estavam em equilíbrio, entretanto não souberam 
responder o que determinava e permitia esse estado de equilíbrio.

Já  na  última  apresentação,  por  tratar-se  de  um  publico  composto 
estritamente  de  alunos  e  professores  da  Universidade  o  entendimento  dos 
experimentos  não  acarretaram  dificuldade.  Apenas,  alguns  alunos  não 
souberam responder, quando questionados do porquê que a garrafa não caía.

Assunto: Eletricidade

Pilhas 
1- O sal ativa os elétrons?
2- O que podemos colocar na solução? Pode ser ácido?
3- E se colocássemos alumínio?
4- Como funciona o relógio de corda?
5- A energia gerada se renova ou se acaba?
6- Pilha tem a ver com a química?

Circuito (grafite)

1- O que contém na grafite?
2- Encosta no Arley... é você é branco....

Assunto: Eletrostática

1- O que está acontecendo?
2- Como funcionam as células solares?
3- Relacionamento dos fenômenos eletrostáticos com a temperatura.
4- Sugestão da mudança do material do Versório.
5- Canudo sugou as cargas?
6- Eletrostática não tem a ver com a tomada?
7- Por que a televisão puxa bem os pelos do braço?
8- Posso levar choque só no metal?
Muitas perguntas dos alunos surgiram logo no início da palestra de abertura e 
as
perguntas sobre os experimentos de eletrostática estão relacionadas a baixo:
Aluno A: O que está acontecendo?
Aluno B: Como funciona as células solares?
Aluno C: Fenômenos eletrostáticos tem relação com a temperatura?
Aluno D: O canudo sugou as cargas?
Aluno E: Eletrostática não tem a ver com a tomada?
Aluno F: Por que a televisão puxa bem os pelos do braço?
Aluno G: Posso levar choque só no metal?
Aluno H: Por que tomo choque quando encosto no carro? Como o carro resulta 
carregado eletricamente?
Aluno I: É por isso que o cabelo arma quando penteio ele?

O  aluno  A  fez  sua  pergunta  quando  observava  a  atração  entre  o 
canudinho do versorium e uma caneta eletrizada. Outra pergunta relacionada a 
este experimento foi a do aluno D, sugerindo que as cargas em excesso na 



caneta pulassem para o canudo sendo sugadas. O aluno C perguntou se esse 
fenômeno de atração entre materiais neutros e eletrizados tem alguma relação 
com a temperatura, se é maior a atração com o aumento ou diminuição da 
temperatura ambiente, por exemplo.

Com o experimento das franjas surgiu a pergunta do aluno I,  pois ao 
pentear os cabelos, principalmente se o pente for de plástico, irá ocorrer uma 
eletrização dos cabelos que tendem a afastarem-se fazendo com que fique 
armado. Ao final das apresentações perguntaram sobre o choque na porta do 
carro  e  se  só  tomamos  choque  em  superfícies  metálicas,  além  de  uma 
pergunta de como funciona as células solares.

Assunto: Efeito Estroboscópico e La nube

Aluno A Efeito o quê?
Minha resposta Efeito Estroboscópico
Aluno B Como posso ver esse efeito?
Minha resposta Esse experimento mostra justamente esse efeito.
Aluno B E eu posso mexer?
Minha resposta Claro.
Alguns alunos, começaram a se interessar pelo experimento.
Enquanto um outro, aqui chamarei os alunos de A, B, C, D, etc, para não expor 
os alunos 
e porque não consegui decorar todos os nomes.
Aluno B esse efeito pode ser visto só aqui?
Minha  resposta  Também  pode  ser  visto  em  uma  danceteria.  Quando  seus 
amigos 
pareçam que estão se mexendo mais devagar ou mesmo estão parados.
Aluno C Ah! Isso eu já vi. Mas não sabia que era um efeito e tinha esse nome.
Aluno D Como é que chama mesmo o efeito?
Minha resposta Efeito estroboscópico.

A parte que eu expliquei foi a parte dos espelhos planos. 
Os  alunos  se  divertiram bastante  e  comentários  interessantes  foram feitos. 
Abaixo mostraremos alguns desses :
Aluno E - Nossa... esse espelho não muda nada. 
Aluno F -  E diferente daquele que foi apresentado na sala de aula.
Minha resposta - é... esse espelho é plano, diferente daquele mostrado na sala, 
este espelho não muda a imagem do objeto.

CONCLUSÕES

As  duas  demonstrações  ocorreram sem  maiores  problemas.  O público 
apreciou  e  participou  ativamente  das  demonstrações.  O  primeiro  evento 
ajudou a entender que era necessário reduzir o número de experimentos para 
dar  tempo  de  raciocinar  sobre  as  demonstrações.  Os  alunos  da  disciplina 
tiveram contato com o ensino através de experimentos didáticos e inclusive os 
que já são professores de segundo grau tiveram a primeira experiência com 
alunos do ensino público.


