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Resumo 

 
Este trabalho versa sobre os trabalhos desenvolvidos na referida disciplina com o 

intuito de integrar o graduando com apresentações e monitoria a alunos do ensino 
médio. Bem como demais atividades de sala relacionadas ao atendimento ao ensino 
médio. 

Também estão inclusas as atividades realizadas no semestre anterior quando o 
referido aluno participou como assistente da disciplina F 709 recepcionando as escolas. 

 
 

Introdução 

... 

Nós não precisamos de educação! 

Nós não precisamos de controle mental! 

Nada de sarcasmo negro na sala de aula! 

Professores ,então, deixem as crianças em paz! 

 

Hey, professores, deixem as crianças em paz!! 

No total, você é somente mais um tijolo no muro... 

No total, você é somente mais um tijolo no muro... 

... 
Este é um trexo de Another Brick In The Waal, The Dark Side of The Moon de  Pink 

Floyd, música que faz severas críticas ao sistema de ensino inglês. 
De modo análogo, a situação brasileira é preocupante, há grande desinteresse 

dos alunos e professores no processo de aprendizagem, a escola pública em sua quase 
totalidade está deteriorada. 

Cada vez mais o interesse por carreiras acadêmicas em ciências exatas, bem como 
a perpetuação destes conhecimentos é diminuta, obrigando assim professores e alunos 
a repensar o ensino nos moldes atuais. Muitas vezes por falta de tempo ou de prática 
experimental os professores não trabalham experimentos com os seus alunos, tornando 
o ensino exclusivamente teórico.  
 
Primeiro semestre de 2007 

 



Resumo: 

 
As atividades deste semestre previam a apresentação de experimentos 

simples (entenda-se de fácil construção) para o ensino médio, todavia os conceitos 
explicados por estes experimentos não são tão simples, o que torna o feito ter alto 
caratér didático, propiciando aos alunos um alto grau de conhecimento a partir de 
aparatos a priori simples e rotineiros. 

Pariciparam deste projeto alunos de F 609  e F709, além dos monitores Fabio 
(bolsista SAE) e Daniel (Pós Graduando IFGW, estágio licenciatura em física). 
 

Atividades iniciais  

 

A idéia principal da disciplina era trabalhar em experimentos simples 
(entenda-se de fácil construção) que pudessem ser facilmente executados pelos 
estudantes em casa ou em suas escolas, 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. 

Foram realizados experimentos em aula, em seguida foi atribuído a cada aluno 
a incumbência de melhorar um experimento e prepará-lo para uma posterior 
apresentação. 

 
 

Atividades extras 

 Dentre outras atividades estipuladas cada aluno foi incumbido de analisar e 
criticar um relatório já existente na disciplina. Por fim aplicou-se uma avaliação em sala 
sob um relatório especifico verificando assim as perspectivas de cada aluno da 
disciplina. 

Inicialmente procederam-se diversas atividades com o intento de preparar os 
alunos para a apresentação, consistindo basicamente do aprimoramento e por vezes até 
o conserto ou modificação de cada experimento por um aluno designado para tal tarefa. 

Tal aprimoramento deu-se com visitas periódicas ao laboratório de ótica onde os 
alunos na presença dos monitores Fabio e Daniel desenvolviam seus trabalhos. Os 
experimentos que passaram por tal processo foram: Pilha, Lei de Ohm, Queda Livre, 
Corrente elétrica, Atrito, Inércia,  Eletrostática, Estroboscópia de um jato de água. 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/LuizE_Lunazzi_2oGrau_Eletricidade_RF1.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/Cleriston_Lunazzi__2oGrau_QuedaLivreRF1.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/AlexandreG_Lunazzi_2oGrau_RF.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/CristianR-Lunazzi__2oGrau_InerciaRF1.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/MarinaC_Lunazzi_2oGrau_Eletrostatica_RF.pdf
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2007/ThatianeC_Lunazzi_2ograu_Estroboscopia_RF_1.pdf


 
 
Palestras 

 

No decorrer do semestre ocorreu uma palestra por uma aluna de graduação do 
Instituto de Artes da Unicamp, (Vanessa Cristina Petrongari) fornecendo informações 
sobre fonética, pronuncia, discurso e oratória aos alunos da disciplina, julgou-se que 
isso seria importante tendo em vista a falta de prática que os estudantes de física 
têm com a apresentação de seus trabalhos 

 

 
Figura 1: A palestrante dando dicas para soltar a voz. 

 
 

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, como o balde cheio de água e a garrafa pet cheia de água amarrada 
com um barbante, ambas referentes a conceitos de inércia. 
 No decorrer da apresentação mostrou-se algumas figuras do filme de ficção 
Die another day, onde o antagonista do filme constroi um satélite côncavo que 
concentra os raios  solares num feixe, usando-o assim como arma. 

Planteou-se a questão se essa arma seria possível de ser construida, deixando 
sem responder para incitar a curiosidade (a resposta é que não).  
 

 
Figura 2: Lente convergente 

 
 Ainda apresentou-se em sala o experimento de focalização de um cone de 
raios por uma lente convergente originando um ponto e o holograma colorido e 
animado do jogador Michel Jordan. 
 
 
Mágicas: Uma forma de mostrar quanto os sentidos podem nos trair . 

 

Foram feitas 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. 

 



 
Figura 3: Experimento "Caneta de borracha". Uma demonstração de como uma simples observação de um 
fenômeno pode nos enganar: A caneta em movimento parece estar dobrada. 

 
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. 

 



 
Segundo semestre de 2007 

 

Resumo: 

 

Teve-se novamente o intuito de recepcionar-se escolas de ensino médio, 

apresentando a elas experimentos simples (de simples construção), todavia houve uma 

ginada durante o semestre, ao invés da escola vir até nós, decidiu-se ir até a escola 

levando-se os experimentos aos alunos. 

 

Experimentos  auto serviço 

 

 O modelo do quadro de auto serviços já existia anteriormente a idéia de levá-lo as 
escolas, este foi uma solução barata para permitir que os alunos tivessem um contato 
com experimentos sem que a reposição destes em caso de vandalismo impossibilitasse 
a operação do quadro. 
 Este caracteriza-se por experimentos de fácil construção, para fácil reposição em 
caso de vandalismo, como osciladores aclopados e eletrostática (canudinho de 
refrigerante), ou de difícil vandalizar, como no caso da baristócrona, feita em trilho de 
metal presa rigidamente ao quando. 
 

Palestra na escola Kratz 

 

 

 

  



Figura 4: Auditório da Escola J. Kratz 

 

 Assim como na exposição de holografia (módulo 1) e na palestra introdutória aos 
colégios do semestre passado mostrou-se fotos do o filme do 007, Die Another Day, 
fazendo-se uma reflexão se a arma  proposta pelo filme poderia ser realmente 
construída. 

Tal intento tenta aproximar a curiosidade do estudante ao objeto de estudo, por 
meio do quotidiano deste. 



Figura 5: Cena do filme Die Another Day, Sony BMG 

  

 Também foram realizadas experiencias com o intuito de mostrar que os sentidos 
por vezes não são suficientes para termos a compreensão total de um evento, para isto 
fez-se um truque de mágica bem como pediu-se para os alunos contarem a quantidade 
de pontos num slide, o qual segue abaixo, verificando as respostas esperadas por eles e 
as discutindo. 

Realizou-se também com o mesmo intuito experiências explorando o efeito 
Doppler, usando-se duas peças de ferro amarradas, batendo um bastão num cilindro 
oco de metal e investigando seu zumbido estando este parado e em movimento. 
 
 



 

Figura 6: Verificando se os sentidos são confiáveis 

Foi realizada a experiência do balde de água que gira num plano vertical e a água 
não cai. Como já imaginado houve um espanto da platéia, chocada com a possibilidade 
de serem atingidos pela água. 

A experiência da lente convergente convergindo um  cone de luz bem como uma 
lâmpada incandescente foi realizada, despertando grande atenção.  

Todavia algumas das experiências planejadas não foram realizadas, como a cuba 
de ondas e o holoprojetor, devido a falta de material (holoprojetor) e montagem 
inadequada (cuba de ondas). 

Após a palestra abriu-se espaço para a visualização dos hologramas e de 
experimentos a encargo dos auxiliares, como o Chico rala coco com garrafa pet e a 
vassoura. 

 
 

Contato com os alunos e perguntas feitas por eles  

 

Durante a visualização dos experimentos (Chico rala coco e vassoura) houve 
grande curiosidade dos alunos que se aproximaram para ver tais experimentos e 
começaram a discutir ali mesmo sobre os experimentos e a palestra. 

O número de indagações (ah, quê isso? e etc) foi elevado, indicando assim um 
alto grau de espanto e curiosidade sobre os experimentos. 



As perguntas concentraram-se em validar as desconfianças dos alunos, isto é 
confirmar que o efeito no chico rala colo é devido a uma lente e etc.  
 

 
Atividades extras 

 

Foi proposto como “dever de casa” que os alunos obtivessem uma explicação 
para lentes de fresnel, as quais caracterizam-se por consistir em seções anulares 
concêntricas, isto é diversar peças encaixadas formando a lente, cada peça atua como 
um prisma, possibilitando assim a construção de lentes de tamanho elevado e pequena 
distância focal, esta foram usadas inicialmente pra concentrar a luz nos faróis de 
navegação, autalmente são utilizadas como concentradores solares. 

Bem como ainda propôs-se a discussão de um video compartilhado via youtube 
(site de acesso livre que contém videos sem restrição de acesso), o qual falava sobre 
conceitos de energia, como energia cinética, mecânica, teorema da conservação da 
energia. O intuito do video é bom só que feito de maneira questionável, este chega a 
cometer inclusive erros do processo de transferência de imformações sobre o tema, 
além de repetir em demasia o assunto e utilizar no processo cognitivo um rap (gênero 
por vezes discriminado pela sociedade) como tema do filme. 

 
 

Mural de auto-serviço na escola pública de Barão Geraldo 

 Na segunda feira dia 03 de dezembro de 2007 transferimos o mural de auto-
serviços do Cotuca (colégio técnico de Campinas, sob administração da Unicamp), para 
um colégio nas proximidades da moradia estudantil da Unicamp em Barão Geraldo.  
 Na terça os alunos Fabio e Otávio montaram o painel no horário do intervalo do 
ensino médio e o retiraram ao término deste. A quantidade de alunos que viram o 
experimento foi grande, mas mesmo assim a expectativa era mais elevada, a quantidade 
de perguntas foi modesta, a maioria dos alunos apenas observou, poucos foram os que 
efetivamente realizaram o experimento, a maioria dos alunos não leu as instruções e 
sim ficou esperando por instruções.  
 

Último dia de aula revisão das perguntas dos estudantes da professora 

Sandra 

 Nesta sexta feira ficou programado que a professora Sandra viria ao nosso 
encontro, todavia houve um desencontro, ela veio a Unicamp às duas horas enquanto 
que a aula como de costume estava programada para as quatro horas, no entanto ela 
deixou as atividades de seus alunos na secretaria de graduação, em aula começamos a 



discutir as respostas e explicações dos seus estudantes. Fomos encarregados de analisar 
o trabalho de três alunos.  

Primeiro: Vamos ocultar o seu nome, esta aluna escreve: O celular perde o sinal 
na gaiola de Faraday, porque ela é uma gaiola feita de um material condutor que 
impede a entrada de campos eletrostáticos bem como os campos eletromagnéticos 
cujos comprimentos de onda sejam superiores ao tamanho da malha. Para explicar uma 
das perguntas propostas pela própria. 

As perguntas elaboradas pela aluna foram: 
 

Por que apenas a palavra RALA fica de cabeça para baixo na lente cilíndrica? 
Por que o pendulo menor tem maior velocidade? 
Por que o celular perde o sinal na gaiola de Faraday? 
 

A aluna em questão descreveu a lente cilíndrica: Neste experimento, há uma frase 
com letras simétricas “CHICO RALA COCO” com o intuito de demonstrar o fenômeno da 
inversão da imagem gerada a partir de uma lente cilíndrica. Essa lente é constituída por 
uma garrafa de plástico cheia de água para que haja diferença no índice de refração da 
luz. O efeito resultante é a inversão da palavra RALA. 

Coincidentemente a explicação de uma segunda aluna é exatamente igual a da 
primeira. Analisando mais profundamente, percebe-se que a descrição do experimento 
também é a mesma e as perguntas são ligeiramente iguais (os trabalhos diferem por 
uma pergunta apenas, a saber: Porque o som muda no experimento de cordas 
vibrantes?) logo verifica-se um caso evidente de cola. 

No entanto para o terceiro aluno temos: 
 
Por que no experimento “Chico rala coco”, somente a palavra “Rala” fica 

invertida? 
Porque o sinal do celular cai quando colocado na gaiola de Farady? 
Porque os três pedaços de vassoura caem de maneira diferente quando possuem 

apoio e quando não possuem? 
 
Este aluno descreveu o pendulo: É um pedaço de madeira que possui três 

barbantes amarrados ao longo de sua extensão. Dois barbantes pequenos e um 
barbante longo. Nos barbantes pequenos (de mesmo comprimento) um recebe na sua 
extremidade duas porcas, enquanto o outro somente uma. O barbante longo recebe 
também apenas uma porca. 

Quando soltos ao mesmo tempo, da mesma altura, percebe-se que os barbantes 
menores oscilam com a mesma velocidade, mesmo aquele que possui duas porcas, e 
são mais rápidos do que o barbante mais longo. 

Isso mostra que a velocidade da oscilação depende mais do comprimento do 
barbante, do que da massa que cada barbante carrega amarrado. 



E respondeu a questão elaborada sobre o Chico rala coco: Neste experimento faz-
se o uso da simetria das letras da frase “CHICO RALA COCO”, com o intuito de 
demonstrar o fenômeno da inversão da imagem gerada a partir de uma lente cilíndrica. 
Tal lente é construída a partir dum uma garrafa de plástico cheia de água (para que haja 
diferença no índice de refração da luz). O efeito resultante é a inversão das letras da 
frase destacada, na direção vertical.   

Esta ultima resposta é muito semelhante a das garotas, no entanto não se pode 
afirmar que houve plágio da resposta. No entanto percebe-se uma grande quantidade 
de erros gramaticais e de grafia nas respostas deste aluno. 
 
 

Conclusão: 

 As apresentações atingiram o seu objetivo de despertar nos estudantes o 

interesse pela física, aproximando o estudante de experimentos de fácil construção que 

inclusivem podem na sua maioria ser reproduzidos pelo estudante, e que possuem 

grande caráter didático, proporcionando o aprendizado de vários conceitos de grande 

importância em física. 

Apêndice:  

 Trabalhos originais dos alunos, sem seus nomes (para manter o anonimato). 

Repare nos dois primeiros como eles são idênticos. 

 





 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


