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1. Introdução

Muitos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia podem ser estudados e 

compreendidos através da Física e grande parte pode ser facilmente verificada utilizando 

alguns experimentos simples. Muitos alunos de Ensino Médio estudam a física e seus 

conceitos, porém não é raro nos depararmos com situações nas quais os alunos não 

conseguem associar o conceito estudado ao fenômeno. Procurando mostrar aos alunos que é 

possível compreender conceitos e fenômenos facilmente, realizamos na disciplina Tópicos do 

Ensino de Física II duas visitas à Unicamp, de escolas públicas, no nível médio, e mostramos 

aos alunos uma série de experimentos de baixo custo e simples fabricação com o intuito de 

introduzi-los no estudo da física. Neste relatório, estão descritos os experimentos de 

eletrostática apresentados e as observações realizadas ao longo das apresentações, como a 

reação dos alunos e suas perguntas, além das atividades realizadas ao longo do semestre.

2. Descrição das atividades e aulas realizadas 

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, 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.
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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. 

No início do mês de maio, o professor precisou se ausentar por alguns dias, porém as 

atividades continuaram com seu orientando.

Os experimentos escolhidos foram divididos em três grupos: Mecânica, Temperatura 

e Sentidos e Eletricidade.

i. Mecânica: conceitos de queda livre e movimento acelerado, inércia, F=ma, 

centro de massa, atrito, dissipação de energia, rotação e conservação de 

energia;

ii.  Temperatura e Sentidos: conceitos de calor e temperatura, sensação de calor 

no tato, percepção visual, efeito estroboscópio, lançamento parabólico, lentes e 

reflexão em espelhos planos;

iii. Eletricidade: conceitos de eletrostática, eletricidade, segurança no uso da 

eletricidade, corrente elétrica, campo magnético, força entre fios por onde 

passa corrente elétrica;

3. Experimentos de Eletrostática

Sobre o experimento de minha responsabilidade ficaram demonstrações de 

Eletrostática que envolvem experimentos da disciplina de F809 e do Experimente a Física.

São eles: o versorium de Gilbert, experimentos com fita adesiva “durex”, experimento da 

caneta e pedaços de papel e o experimento das franjas de plástico.

O versorium pode ser construído com vários materiais, aço, alumínio, plástico, palha e 

outros. A figura 1 ilustra o versorium de Gilbert.
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Figura 1. Versorium de Gilbert

Para este evento foi construído um versorium com canudinho de plástico com os 

seguintes materiais: *bateria velha, que não funciona mais, para ser o suporte do versorium, 

palito de dente, canudinho plástico de refrigerante, martelo e prego. 

O palito deve ser “espetado” no suporte ficando na vertical, com o prego e martelo 

bate-se levemente no meio do canudo para facilitar o apoio e é necessário fazer uma marca de 

dobra ao meio do canudinho.Cuidado para não furar! O esquema está indicado na figura 2. 

     

Figura 2. Desenho do versorium utilizado e opção de outro tipo de versorium.

Com este experimento somos capazes de verificar a interação elétrica entre um corpo 

neutro (canudinho) e um corpo qualquer eletrizado positivamente ou negativamente. Se 

atritarmos uma caneta no cabelo seco e aproximá-la do versorium, notamos que o canudinho é 

atraído, pois as cargas em excesso na caneta eletrizada induzem uma polarização do 

canudinho fazendo com que as cargas de sinal oposto migrem para perto da caneta e as de 

mesmo sinal migrem para o outro extremo. Corpos neutros são atraídos por corpos 

carregados. Assim, podemos explicar o fenômeno de atrair pedacinhos de papel atritando a 

caneta no cabelo, o papel está neutro e é atraído pela caneta carregada. 

O experimento das fitas é realizado com pedaços de fita “durex”. Basta cortar cinco 

pedaços de fita com o mesmo tamanho (sugestão: 20cm) e utilizar duas para servir de base. 

Cole as bases sobre uma mesa lisa e pegue uma fita, dobre as pontas para que tenha onde 

segurar e escreva a letra I e cole sobre uma das bases, indicado na figura 3.
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*bateria: utilizamos a bateria como suporte, porém não influencia no movimento, estava gasta e não passava de

forma alguma corrente no sistema. Uma sugestão para a base é que seja feita com massinha de modelar e o palito 

fique espetado na massinha, como a sugestão da figura 2. 

                                         

                Figura 3. Esquema da fita.                                              Figura 4. Experimento da fita.

Pegue as duas fitas restantes e dobrando as pontas cole a primeira em cima da fita I e a 

outra em cima da segunda base. Escreva S nessas fitas. Esfregue o dedo na fita S que está 

sobre a base e retire-a com cuidado, aproxime a mão e note o que acontece. A fita é atraída 

pela mão, pois a mão está neutra e a fita carregada, coloque então a fita pendurada 

verticalmente na borda da mesa. Retire as outras duas fitas, I e S, de forma que saiam juntas, 

grudadas uma na outra. Lembre-se de retirar com cuidado para não separar as fitas. Feito isso, 

puxe-as com rapidez, separando-as e pendure a fita I da mesma forma que a anterior. Com a 

fita S aproxime-a da fita I e da outra S e veja o que acontece. As fitas S se repelem e a S e a I 

se atraem, isso mostra que as fitas que se repelem (duas S) possuem mesma carga e as que se 

atraem (uma S e uma I) possuem cargas opostas.

Para realizar o experimento das franjas basta cortar um pedaço de plástico, que pode 

ser sacola de mercado, em forma retangular. Corte franjas de aproximadamente mesma 

largura, como mostra a figura 5.

                                                         
                                                    Figura 5. Franjas de plástico.    
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Coloque o plástico sobre uma mesa e esfregue uma flanela somente nas franjas, segure 

na parte superior e veja o que acontece. As franjinhas se afastam umas das outras como está 

mostrado na figura a cima. Isso acontece pois ao atritar as franjas, que antes estavam neutras, 

vamos eletrizá-las com carga de mesmo sinal, logo irão se repelir.

4. Apresentação (25/05/2007 e 01/06/2007)

O evento ocorreu da seguinte forma:

Abertura da Palestra:

Palestra introdutória sobre a observação cotidiana da física, realizada pelo professor Lunazzi. 

Demonstração de alguns experimentos:

- Vídeo de queda livre de pessoas, "Turbo Drop": 

http://www.novaatracoes.com.br/videos.htm 

- Vídeos de James Bond 

- Vídeo de carro acelerando (noção popular de aceleração). 

- Focalização de uma lente por meio de cone laser. 

- Inércia por meio de balde de água. Rotação de um balde sem que caia água.

- Experimento "caneta de borracha".

Demonstrações experimentais (três grupos)

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, sobre 

os experimentos de eletrostática não houve perguntas e nem comentários. Quando 

perguntávamos algo 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, por volta de 15 possibilitando grupos pequenos em cada 

experimento e facilitando a interação dos alunos com os apresentadores. Além disto, era uma 

turma de supletivo, sendo  a grande maioria alunos acima da faixa etária do ensino médio, 
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adultos e também pessoas de mais idade, mais maduros e mais atentos aos fatos e fenômenos 

do nosso cotidiano.

A apresentação dos experimentos sempre era iniciada com uma pergunta ao apresentar 

o versorium de Gilbert funcionando: Por que o canudinho gira em direção à caneta? 

Para fazer a demonstração da caneta e papelzinho perguntava: Quem já fez isso na 

escola antes? Sabe como explicar? É o mesmo fenômeno do versorium?

Experimento das franjas: O que acham que vai acontecer? Por que elas se afastam?

E também perguntei aos alunos se alguém já levou choque em porta de geladeira ou 

carro, se os cabelos arrepiam quando penteados, entre outros fenômenos.

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?”

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.
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5. Contribuições para formação do professor

Esse evento provavelmente acrescentou muitos conhecimentos aos alunos da 

disciplina F 709, todos graduandos em licenciatura em física. Algo que pode ser tido como 

bastante significativo e que com certeza o foi para todos é a questão da participação dos 

alunos com perguntas, comentários, possibilitando um diálogo e maior entusiasmo do 

professor para ensinar. 

Quando os questionamos e ninguém se propõe a responder, é um pouco frustrante, 

pois tanto o aluno pode simplesmente não estar sabendo como o professor pode estar tendo 

problemas para transmitir o conhecimento. Isso não significa que os alunos não podem 

responder mesmo estando errado, pelo contrário, é muito mais satisfatório cognitivamente que 

os alunos tenham dúvidas, questionem, respondam mesmo se não estiverem certos para que o 

professor possa estabelecer uma conversa e a compreensão.

As dúvidas levam ao conhecimento e o professor deve instigar as dúvidas do aluno, 

desafiá-lo para que seja possível um desenvolvimento do raciocínio.

Nenhum professor termina sua graduação sabendo como dar aulas, é no dia a dia da 

profissão que é possível colocar em prática os conhecimentos da disciplina ensinada assim 

como os conhecimentos didáticos e psicológicos aprendidos durante sua formação e com esse 

evento, percebi que nem sempre o modo como planejamos uma aula, no caso os 

experimentos, possui um bom resultado. Ao analisarmos os detalhes da primeira visita 

percebemos algumas falhas, resolvemos retirar alguns experimentos, modificar a forma com 

que apresentamos e isso depende inclusive da receptividade e participação do aluno.

6. Conclusão

Com este trabalho foi possível fazer uma análise de como podemos, os professores de 

física, realizar experimentos simples de baixo custo a fim de esclarecer aos alunos alguns 

conceitos de física e mostrar muitos fenômenos constantes no nosso cotidiano.

Além disso, pudemos ter um contato com os alunos em uma aula demonstrativa e 

discutir e avaliar como os alunos vêem a física, com quais situações vamos nos deparar, como 

resolvê-las, como cada aluno é diferente um do outro e isso faz com que o professor necessite 

de um “jogo de cintura” muito bom para saber lhe dar com situações diferentes.
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