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Resumo

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido no segundo semestre de 

2007 na disciplina F709 (Tópicos de Ensino de Física II) ministrada pelo 

professor José Joaquin Lunazzi do Departamento de Ótica da UNICAMP. 

Esta matéria tem por objetivo ajudar quem a cursa a levantar 

considerações sobre a formação do professor de Física. Os alunos-

professores (professores em formação) desenvolvem projetos na 

matéria de F609 (Tópicos de Ensino de Física I), que tem por objetivo 

criar um experimento de Física fácil de se reproduzir e explicar para os 

alunos de Ensino Médio. Estes experimentos são utilizados pelos alunos 

de F709 em escolas de Ensino Médio na forma de painéis de Auto-

Serviço, onde os alunos podem fazer os experimentos por si próprios, 

apenas lendo as instruções de cada experimento. Nosso trabalho foi 

levar esses quadros nas escolas e observar como os alunos interagiam 

com eles, para então termos pistas de como essas experiências podem 

ser melhoradas, e como o professor poderia explorar melhor os 

conteúdos da matéria com experimentos simples e de baixo custo.

Introdução

A disciplina F709 (Instrumentação para o Ensino II) teve duas 

etapas: a primeira era melhorar um experimento já pronto e a segunda 

era levar os painéis de auto-serviço em escolas de Ensino Médio. 

Para a primeira etapa foi utilizado o experimento de La Nube (ver 

apêndice A), que é realizado utilizando espelhos planos. A pessoa 

posiciona o espelho sob os olhos de modo que quando olha para o chão, 

vê o teto e passa a ter a impressão de que está andando no céu, nas 

nuvens, daí o nome. O que foi feito nesse experimento é descrito no 

relatório no apêndice A, mas para resumir: foi feito um corte em cada 

espelho, de modo que a pessoa pudesse posicionar o nariz para que 
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quando colocasse o espelho sob os olhos, este encaixasse melhor para 

que a pessoa não pudesse ver o chão. Foi feita uma proteção nas 

laterais dos espelhos com borrachas de guarnição (aquelas dos vidros 

dos carros), e sob os espelhos foram coladas camadas de EVA para que 

não se estilhaçassem em caso de queda. O experimento foi exposto 

juntamente com os alunos de F609 na segunda semana de novembro de 

2007.

Na segunda parte da disciplina, levamos os painéis de Auto-

Serviço nas escolas para que seus alunos pudessem realizá-los. Assim, 

poderíamos observá-los interagindo com as experiências do painel. Essa 

parte da disciplina foi mais interessante, pois pudemos ver como o 

aluno do Ensino Médio de relaciona com as experiências. Foram feitas 

observações do tipo: se o aluno leu as instruções e realizou o 

experimento, se ele apenas chegou e já foi mexendo no painel, se ele 

passou e nem olhou para o painel, se ele realizou as experiências mais 

de uma vez e qualquer reação que o aluno pudesse ter.

Os painéis foram levados a escolas como o COTUCA e Carlos 

Gomes em Campinas e Hilton Federici em Barão Geraldo. Eu 

particularmente acompanhei o painel de Auto-Serviço 1 (figura 1) na 

escola Hilton Federici.

Descrição dos Painéis

Painel 1
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Figura 1 – Painel de Auto-Serviço 1

Braquistócrona
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figura 2 – experimento da braquistócrona

Experimento que trazia duas canaletas para que objetos (no caso, 

duas porcas de parafuso praticamente iguais) escorregassem. Havia 

uma canaleta em linha reta e uma na forma da braquistócrona, para 

que o aluno soltasse ao mesmo tempo as duas porcas e visse em qual 

delas a porca chegava primeiro. É claro que sempre era a porca da 

braquistócrona, mas para os alunos era uma coisa surpreendente, pois 

é contra-intuitiva a idéia de que o caminho curvo vai levar a porca mais 

rapidamente.
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Eletrização por atrito

figura 3 – experimento de eletrização por atrito

Nele, havia um copinho plástico de ponta-cabeça com um palito 

de dentes enfiado no seu fundo para servir de apoio para um canudo de 

plástico parcialmente dobrado (ver figura 3). O experimentador devia 

pegar um outro canudo, atritar em sua cabeça e aproximar do canudo 

que estava em cima do copo e ver que o canudo apoiado de mexia 

devido às interações elétricas. Porém, foi mais eficiente atritar o 

canudo em uma folha de papel, como mostrado na figura.
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Pêndulos Acoplados

Figura 4 – experimento dos pêndulos acoplados

Dois pêndulos ligados por um barbante (ver figura 4) de tamanhos 

e massas praticamente iguais, que quando oscilado um deles, este 

transfere energia para o outro que passa a oscilar, e o primeiro pára. 

Depois de um tempo, o segundo pára e o primeiro começa a oscilar, e 

assim por diante, até que toda energia do sistema seja dissipada e os 

dois pêndulos param.
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Lupa com lâmpada com água

figura 5 – experimento da lupa com lâmpada de água

Havia também no painel uma lâmpada fixada cheia de água, que 

funciona como uma lupa, aumentando o tamanho dos objetos. Havia a 

lâmpada e umas folhas com furos e desenhos para que os alunos vissem 

os efeitos de lupa causados pela refração que a luz sofre ao passar pela 

água.
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O painel de Auto-Serviço 2 (figura 6) foi para as escolas COTUCA e 

Carlos Gomes e são descritos nos relatórios dos alunos que o 

acompanharam.

figura 6 – painel de auto-serviço 2

Resultados e Comentários

Acompanhar os painéis nas escolas foi a parte mais importante da 

disciplina, pois durante essas visitas, observamos como os alunos 

interagem com os experimentos.

Nas minhas visitas, em particular, na escola Hilton Federici, pude 

observar que os alunos não são tão interessados no painel e nas 

experiências à primeira vista. Muitos apenas passavam e olhavam o 

painel, sem se quer ler as instruções de manuseio ou então tentar 
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descobrir o que era aquilo. Mas muitos deles, ao passar ficavam 

olhando por mais tempo até que eu falasse algo do tipo: “tente fazer as 

experiências que estão descritas aí”. Aí o aluno ia lá e começava a ler. 

Houve alunos que leram e fizeram as experiências e houve alunos 

que nem leram e perguntaram como fazia. A esses eu apenas falava 

para ler, mas quando via que o aluno não ia ler, eu mesmo falava 

alguma coisa sobre o experimento para que despertasse atenção e 

interesse por parte do aluno.

Sem dúvida, o experimento da braquistócrona foi o campeão em 

interesse, pois vários alunos que o experimentavam, ficavam muito 

chocados com o fato de o caminho curvo ser o mais rápido e chamavam 

outros alunos para verem. Nesse ponto, eu não precisava fazer mais 

nada e eles mesmos se orientavam e realizavam as experiências. Houve 

até apostas (não em dinheiro, claro) para ver qual caminho era mais 

rápido. Muitos alunos já falavam que o curvo ia ser mais rápido porque 

ele tinha um espaço maior para ganhar velocidade, mas muitos, antes 

da experiência, acreditavam que o caminho reto era o mais rápido e se 

espantavam com o resultado, perdendo a aposta.

Sobre o experimento dos pêndulos, acho que os alunos não foram 

capazes de observar que um parava e o outro começava a se mexer, 

pois os pêndulos não estavam muito bem presos, o que dava movimento 

em outras direções, mas mesmo assim era possível observar que um 

parava e o outro começava a se mexer se refeito o experimento. 

Bastava realizar de novo e de novo para observar uma regularidade. 

Muitos alunos não repetiam os experimentos. Acho que isso deveria ser 

colocado nas instruções de cada experimento (algo do tipo: “realize as 

experiências mais de uma vez para notar a regularidade dos 

fenômenos)”. Porém, quando algum aluno percebia o que acontecia, ou 

quando eu ajudava a observar, ficava espantado e perguntava: “mas 

como pode um parar e o outro começar a se mexer e depois inverter?”.
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O experimento de eletrização por atrito também foi muito bem 

aceito pelos alunos. Eles ficavam surpresos de ver que ao atritar o 

canudo na folha de papel, os canudos se atraiam. Porém, uma coisa a 

ser ressaltada aqui é que muitos alunos, ao ver a experiência, diziam 

que aquilo era como imãs e por isso eles se atraiam ou repeliam. Nesse 

ponto eu sempre dizia que poderia até ser isso se  pensássemos em 

força, porém as naturezas dessas forças são diferentes. Para a 

experiência em questão, estamos falando de forças elétricas e nos imãs 

forças magnéticas.

Já o experimento da lupa com a lâmpada, era o menos 

surpreendente para os alunos, pois tratava-se de um fenômeno bem 

conhecido por todos, feito com outro material. Mesmo assim, houve 

alunos que ficavam surpresos de conseguirmos o mesmo efeito com a 

água e perguntavam como aquilo era possível.

Sempre havia perguntas, eu pedia para que escrevessem no papel 

e deixassem na caixinha para levar para as aulas e discutirmos sobre as 

perguntas. Mas todos os alunos se recusaram a escrever perguntas.

 

Conclusões

Ao longo do semestre foram desenvolvidas as atividades relatadas 

aqui, e estas serviram muito para pensarmos o Ensino de Física e a 

formação do professor de Física.

A interação dos alunos com os painéis mostrou que eles não estão 

acostumados a esse tipo de atividade (experimentação). Isso é um fato 

muito triste que não pode deixar de ser observado, pois acontece há 

muito tempo nas escolas. Eu não fiz nenhuma experiência de Física 

quando estava na escola. Algumas escolas particulares têm em seu 

programa algumas experiências, mas nas escolas públicas não vemos 

isso.
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Para o professor de Física, é muito fácil hoje em dia aprender ou 

até mesmo inventar, experiências simples com materiais de baixo custo, 

e é isso que foi o mais proveitoso da disciplina: aprender a realizar 

experiências fáceis que os alunos possam entender melhor e mais 

facilmente, pois ele está “vendo” o fenômeno. O professor pode ter seu 

próprio kit de experimentos, contendo materiais de baixo custo e fáceis 

de achar.

Como sugestão, digo que poderiam ser criadas, faixas, ou folhas 

(como as de instruções) com frases como: “em qual caminho a 

porquinha chega mais rápido?” ou como: “o que acontece com os 

pêndulos?”, pois acho que chamaria mais atenção dos alunos, pelo 

instinto de curiosidade que todos temos.

A conclusão mais concreta que se pode tirar dessa disciplina é 

que devemos mudar o ensino de Física na escola. Mudar para um 

método não voltado para os cálculos (coisa que os alunos na maioria 

não gostam), mas sim para outros assuntos de interesse dos alunos 

como funcionamento das coisas, história da física, física moderna, etc. 

Não quer dizer que os cálculos não são importantes. Claro que são, pois 

sem eles as teorias não existiriam e nada daria certo. Mas ao meu ver, o 

aluno de Ensino Médio ainda não tem maturidade matemática 

suficiente para entender muita coisa que é dada durante esse período. 

Acho que alguns cálculos podem ser guardados para uma graduação em 

Física para aquele que mais se interessa, dando espaço e tempo para 

outras atividades como instrumentação e experimenteção. Assim o 

aluno teria uma base experimental muito melhor, o que quer dizer que 

ele seria capaz de relacionar fenômenos com muito mais facilidade, pois 

ele “já viu aquilo acontecendo”.
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APÊNDICE A

RELATÓRIO DA PRIMEIRA PARTE
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EXPERIMENTO DE LA NUBE

Resumo

Este trabalho teve por objetivo descrever e aprimorar um experimento 

já realizado. Trata-se do experimento La Nube, de Mireya Baglietto, 

artista plástica argentina, que expõe suas obras na Argentina, e esteve 

no Brasil em 1983, na XVII Bienal de São Paulo. 

O trabalho manual realizado foi tornar espelhos menos nocivos às 

pessoas, no caso de queda, utilizando materiais de baixo custo e fáceis 

de encontrar.

Introdução

Documentos traduzidos dos sistemas de cultura do mundo antigo, 

como o dos Egípcios, povos asiáticos: Assírios, Caldeus e Presas, na 

Grécia pitagórica, e mais tarde no esoterismo clássico ocidental, 

evidenciam o início da arte religiosa, quando alguns mistérios 

permaneciam sem explicação para esses povos. Magos e “padres pré-

cristo”, para evidenciar a espiritualidade, usavam máscaras e amuletos 

em templos, altares ou monumentos que hoje chamamos de obra de 

arte.

Mas por muitos séculos, arte e religião foram a mesma coisa. O 

século XX é marcado por sérias transformações na perspectiva cultural, 

diferenciando arte, ciência e religião, criando novos campos de estudos.

Mireya Baglietto é uma artista plástica argentina que produz uma 

arte que, de acordo com Martin Vilar, investigador e docente 

especialista em antropologia simbólica e estruturas arquetípicas, “faz 

uma ponte com o espaço sagrado num limite da experiência luminosa”, 
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chamada Arte Núbica, que vem da palavra espanhola nube, que em 

português significa núvem. Ela esteve no Brasil em 1983 apresentando 

o La Nube 3 na XVII Bienal de São Paulo.

A artista produz o que ela chama de Espaços Núbicos, que são 

áreas onde a artista dispõe panos coloridos e música, misturando graça, 

beleza, sonoridade, materialidade e cromatismo, construindo o que ela 

chama de “um novo espaço não-verbalizado”.

A Arte Núbica, ainda segundo Martin Vilar, “parece ser uma via 

régia à transformação espiritual profunda, trans-individual e trans-

empírica, com predomínio de sensações de não-peso (ausência de 

gravidade), que gera sentimentos de ‘elevação celestial’ e ao mesmo 

tempo reconhecimento terrenal”. Para tudo isso, deve-se entrar nos 

“labirintos núbicos” e com a ajuda de um espelho plano individual 

colocado logo abaixo dos olhos (paralelo ao chão), caminhar através 

dele, sentindo o que o antropólogo chama de “alegria da 

desmaterialização, experimentando o próprio corpo sem peso, liberado, 

sem as pressões do mundo exterior”. O antropólogo diz ainda que “a 

experiência núbica é extra-simbólica, o corpo vive 

polidimensionalmente, e a imaterialidade é tão forte e nítida que se tem 

a impressão de estar atravessando o céu, viajando aos brilhos de outros 

sóis”.

Este trabalho tem, sido mostrado pelo professor José Joaquin 

Lunazzi, do departamento de ótica do Instituto de Física Gleb Wataghin 

(IFGW) em eventos como o UPA (Unicamp de portas abertas) e 

apresentações de final de semestre para a matéria que ministra, F709 

(Instrumentação Para o Ensino II), que recebe alunos de Ensino Médio 

das escolas de Campinas e região, a qual o presente trabalho pertence. 
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O trabalho manual

Material utilizado

• oito espelhos planos (24x30x0,7 cm);

• EVA;

• Borracha de guarnição;

• Tesoura;

• Estilete;

• Cola quente;

• Cola “Cascola” (cola de sapateiro);

• Pincel.

Procedimento

Como dito anteriormente, o objetivo desse trabalho era tornar 

espelhos mais seguros para a realização da arte Núbica. Para isso, 

foram fornecidos pelo professor Lunazzi oito espelhos de dimensões 

24x30x0,7 cm para que se fizesse o trabalho.

Minha primeira tarefa foi recortar os oito espelhos de forma que 

se pudesse posicionar o nariz de forma que o espelho ficasse mais 
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próximo do rosto, evitando que o chão seja visto pelo usuário. Para isso, 

fui até a vidraria do IFGW e solicitei que fizessem os tais cortes (figura 

A1).

Figura A1 – recorte dos espelhos

Primeiramente foi feito em apenas um espelho, dois cortes 

diferentes para que víssemos qual ficaria melhor para o posicionamento 

do nariz e se não haveria necessidade de arranjar outro molde para 

isso. Felizmente, na primeira tentativa, o corte foi escolhido como ideal.

Quando resolvemos o corte ideal, levamos os outros sete espelhos 

para fazer seus recortes, o técnico da vidraria não entendeu que os dois 

cortes foram feitos para ver qual dos dois ficaria melhor e fazer apenas 

o escolhido no restante dos espelhos, e recortou os outros sete das duas 

maneiras. Para corrigir esse erro, o técnico cortou a faixa de cada 

espelho que continha o recorte menor e o espelho passou a ter 

dimensões diferentes (21,5x30,5x0,7 cm). O problema com esse corte a 

mais, é que o campo de visão do espelho diminui e a pessoa que usa o 

espelho para a Arte Núbica vê adiante o chão, mas felizmente, não 

muito mais do que já via com o espelho maior. 

Os recortes dos espelhos fazem com que eles fiquem perigosos, 

com riscos de cortar o rosto de quem estiver usando-o, portanto 

precisaria lixar ou revesti-lo com um material que não machucasse o 

usuário. Para resolver esse problema, foi colocada uma borracha de 

guarnição (como as de janelas e pára-brisas de carros) no contorno do 

espelho. Por esse motivo, foi escolhido o recorte maior, pois com a 

borracha, o espaço gerado por ele fica menor, e com o menor recorte 

1,7 cm

3,0 cm3,0 cm
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não seria possível colocar o nariz. Com a borracha, o recorte fica 

arredondado (ver figuras A2 e A3) e se encaixa melhor ao nariz do 

usuário.

Ainda havia o problema de algum usuário (na maioria crianças ou 

adolescentes) deixar cair o espelho, e para evitar que estilhaços 

machucassem os mesmos, foi colada uma camada de EVA (material 

parecido com borracha) na parte de trás dos espelhos para a absorção 

de impactos e evitar que estilhaços voem e machuquem as pessoas.

Para colar o EVA, primeiramente foi utilizada a cola quente, que não se 

mostrou boa para o trabalho, pois produz apenas alguns fios de cola 

que quando fixados o EVA e o espelho, ficavam salientes. Também havia 

o fato do EVA não estar totalmente fixado ao espelho, o que não evitaria 

os estilhaços em caso de queda. 

Então foi necessária uma cola diferente, líquida, que pudéssemos 

aplicar com pincel e assim ficar uniformemente distribuída no espelho, 

fixando todo o EVA. Para isso, foi utilizada uma cola chamada Cascola, 

conhecida como cola de sapateiro, que pode ser aplicada com o auxílio 

de um pincel.

Figura A2 – espelho pronto (parte da frente)
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Figura A3 – espelho pronto (parte de trás)

Referências Bibliográficas

• Site pessoal da artista Mireya Baglietto: 

www.mireyabaglietto.com , acessado em 07/11/2007.

APÊNDICE B

Mais fotos das visitas

http://www.mireyabaglietto.com/
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