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Resumo 

 
Este trabalho tem como objetivo colocar alunos em contato direto com experimentos simples, 
através de um Painel Auto-Serviço, e dar-lhes tempo suficiente para raciocinar sobre as 
experiências. A intenção é interferir o mínimo possível nessa interação. Deixamos que os temas 
sejam tratados diretamente conosco por meio das perguntas voluntárias que os aluno podem colocar 
na “caixa de duvidas e sugestões”. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Com uma proposta inovadora do professor José J. Lunazzi  pretendemos incentivar a 

curiosidade, a experimentação e a formulação de idéias de alunos, levando-os a temas da 
Física através de um painel interativo construído com elementos simples, de custo zero, ou 
muito baixo. A idéia é que o painel esteja disponível por um tempo suficientemente grande 
para que exista uma real interação e que essa ocorra no tempo que o aluno entender 
necessário. Outro ponto importante nessa relação é que não ocorra interferência dos 
responsáveis pelo painel, ou que essa interferência seja a mínima possível, e que exista uma 
comunicação direta de forma indireta com os responsáveis, ou seja, exista um lugar 
apropriado para duvidas e sugestões, tal como uma caixa que seria coletada periodicamente.    
 
 

2. DESCRIÇÃO 
 

Para a realização do trabalho contamos com dois painéis, o chamado Painel Auto-

Serviço 1, e o Painel de Auto-Serviço 2. Cada painel contém experimentos fixados, 
montados com materiais simples e que tratam de diferentes temas da física. 
O painel 1 conta com quatro experimentos: 
 

• Lâmpada como Lente e Lupa 
• Braquistócrona 
• Indução Eletrostática por Atrito 
• Pêndulos Acoplados 
 

O painel 2 conta com outros 5 experimentos: 
 

• Gaiola de Faraday 
• Pêndulos Simples 
• Experimento com Cabos de Vassoura 
• Chico Rala Coco 
• Cordas Vibrantes 

 
Cada experimento contém uma pequena descrição ou informação que incentive a 

interação, além de uma pequena caixa destinada a dúvidas e sugestões.  
Descreveremos aqui um pouco do funcionamento e objetivo de cada experimento: 
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Lâmpada como Lente e Lupa 
 
Consiste em uma lâmpada de filamento vazada, contendo água, que pode funcionar 
como uma lente esférica, e pela passagem da luz formar imagens em um anteparo. Pode 
também funcionar como uma lupa se olhada através da bolha de ar. 
 
Braquistócrona 
 
Consiste em duas curvas, construídas com canaletas de materiais elétricos, e refere-se à 
curva ou o caminho, que une dois pontos A e B em plano vertical e que minimiza o 
tempo, quando uma partícula está submetida apenas à influência da gravidade.  
 
Indução Eletrostática por Atrito 

 
Construído com um copo, dois canudos plásticos e um palito de madeira pretende 
mostrar a indução eletrostática pelo atrito de um canudo, no cabelo, por exemplo, e a 
interação com um outro dobrado e suspenso pelo palito. 
 
Pêndulos Acoplados 
 
Consiste em dois pêndulos suspensos por fio perpendicular, ligados de forma indireta, a 
perturbação em um deles causa o deslocamento do outro, e esse movimento mantém um 
padrão determinado pela conservação da energia. 
  
Gaiola de Faraday 

       
   Um dos experimentos mais atraentes ao publico é a Gaiola de Faraday, construída com 

uma tela de alumínio, propõe atenuar o sinal de um telefone celular, ou de um aparelho 
radio FM, através do principio de Faraday para ondas eletromagnéticas. 

 
Pêndulos  
 
Em uma haste de bambu estão acoplados três pêndulos simples, dois com massas 
distintas nas pontas e mesmo comprimento e um com um comprimento maior. Pretende 
verificar a relação dos períodos de oscilação com as massas e os comprimentos.  
 
Experimento com Cabos de Vassoura 
 
A tratar da queda de corpos, é constituído de três pedaços de um cabo de vassoura, que 
unidos e inclinados são soltos. Propõe relações com o centro de massa do conjunto, 
velocidade linear de cada pedaço e a aceleração da gravidade. 

  
CHICO RALA COCO 
 
Feito com cilindro de vidro contendo água pode funcionar como uma lente cilíndrica e 
dependo da posição que olha um observador pela lente, inverter imagens, no caso a 
frase CHICO RALA COCO que esta abaixo do cilindro. A inversão causa estranheza, 
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pois a única palavra afetada pela inversão é a do meio, visto que as outras, pela forma 
das letras, não sofrem alteração alguma com a inversão. 

  
Cordas Vibrantes 
 
Consiste em um copo plástico preso a um fio em uma ponta e em outra um pedaço de 
metal. O conjunto está colocado em um suporte onde existe a possibilidade de 
modificar o comprimento do fio. Provoca-se uma perturbação e é possível ouvir 
diferentes sons através do copo. 

  
3 APERFEIÇOAMENTO DOS PAINÉIS 

 
Nossa tarefa inicial era colocar o painel 1 em funcionamento, e assim o fizemos, 

trabalhamos em grupo, Edson e Ivan, auxiliados pela aluna Frantcheska, bolsista do SAE, 
nossos encontros aconteciam todas às quartas e sextas-feiras, entre as 13:00 e 14:00 horas 
no LEB 114, no instituto de Física da UNICAMP. É importante ressaltar que enquanto 
trabalhávamos no painel 1, o painel 2 se encontrava exposto no hall de entrada do prédio, 
disponível para a interação com os alunos da própria universidade. 

A primeira atividade foi à retirada de todos os cartazes e experimentos que haviam, para 
realizar uma limpeza mais profunda do painel, a próxima seria fixar uma lâmpada de 
filamento vazada, contendo água, o que não apresentou muitos problemas visto que 
Frantcheska já havia preparado a lâmpada. Fixamos um bocal e a acoplamos. Ainda no 
experimento com a lâmpada fixamos os papéis que serviriam de anteparo a formação de 
imagens. 

O próximo passo era pensar o experimento de indução eletrostática por atrito, que seria 
composto por um copo e canudos plásticos. A atividade era criar uma maneira de apoiar o 
aparelho. Com um bloco de isopor encontrado e encapado com papel montamos o suporte, 
fixando-o com fita dupla face, seguiu-se assim a montagem do instrumento, bastante 
simples e eficaz ao que propõe. 

A seqüência do trabalho pedia a manutenção dos suportes para os pêndulos acoplados, 
que me trouxe um trabalho mais intenso. Um dos suportes estava solto, fora de onde 
deveria estar, foi necessário à limpeza do furo onde estava antes colocado com um rebite. 
Por não estar disponível uma furadeira portátil, que é a maneira mais adequada para retirar 
o resto do rebite, foi realizado um trabalho manual bastante intenso e por fim foi possível a 
fixação do material com um novo rebite. 

Para finalizar a montagem dos experimentos no painel 1, recolocamos as canaletas da 
braquistócrona, e acoplamos duas porcas que serviriam de corpos de teste para a verificação 
do tempo de chegada. Tendo o painel montado, partíamos para a parte auto-explicativa, 
com a colagem de cartazes. O apêndice A trás os textos na integra, alguns mantiveram a 
redação anterior, ou parte dela, outras foram criadas e aperfeiçoadas no decorrer do 
semestre. 

Concluída a manutenção no painel 1 partimos para o trabalho com o segundo painel, 
que neste momento se encontrava no hall de entrada de um dos prédios do Instituto de 
Física, antes ainda de começar o trabalho de aperfeiçoamento e manutenção 
aproveitávamos algum tempo para observar a reação do publico que passava por ali e 
interagia com o painel. Trataremos melhor desse tema no próximo tópico do trabalho. 
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 A manutenção exigiu a retirada do painel do hall do prédio e seu deslocamento para 
a sala do LEB 114. O primeiro experimento a ser trabalhado foi o da lente cilíndrica, que 
exigia a troca da água do recipiente, o que também nos sugeriu a busca de algum liquido, 
que misturado à água, pudesse minimizar a formação e deposito de resíduos, criados pela 
interação com os materiais que compõe o conjunto. A proposta foi completar o cilindro 
com água destilada, o que foi feito e esperamos para observar os resultados e tirar 
conclusões. 
 O próximo aparato trabalhado foi o que contem os pêndulos simples, a adequação 
exigia uma melhor fixação do suporte feito de bambu, visto que estava muito inclinado em 
direção ao solo, resultado do peso exercido pelas massas acopladas aos pêndulos, a solução 
imediata foi a troca da maneira de fixação, introduzimos uma porca ao bambu e que 
rosqueada a um parafuso no painel o manteria mais firme. Uma adequação, e não uma 
solução definitiva, visto que não pretendemos substituir o bambu por um material mais 
“sofisticado”, a idéia é que possamos substituí-lo sem custos, em caso de  vandalismo e isso 
é valido para todos os outros aparatos montados. 

A seqüência sugeria o melhoramento do experimento com os cabos de vassoura, 
único deles que não é fixo ao painel, víamos que esse era o mais problemático, pois da 
maneira como estava não era possível alcançar os resultados propostos, de verificar o 
padrão de caída dos corpos apoiados em bases distintas. As diversas tentativas por nós 
realizadas falhavam, sinal que algo deveria ser modificado. Durante algumas tentativas na 
sala do professor Lunazzi, ocorreu a ele a idéia de aumentar o atrito entre os cabos, colamos 
uma fita adesiva dupla face nas extremidades e ao experimentar obtivemos resultados 
surpreendentes, o que nos levou a trazê-lo de volta ao painel, onde a essa altura 
pensávamos já em retirá-lo do projeto.   

Nesta etapa do trabalho chegávamos ao ponto que nos parecia o mais critico, visto 
que era o momento de trabalhar com o experimento que com certeza era o maior atrativo ao 
painel, a Gaiola de Faraday, onde propúnhamos bloquear o sinal de um celular qualquer, 
quando colocado no interior da gaiola. Vimos que da maneira como estava montada, com a 
tela de metal que a formava, não era possível alcançar o objetivo. A idéia foi revestir a já 
montada gaiola com uma tela de malha mais fina. Começamos assim uma pesquisa por esse 
material, buscamos por grande parte do distrito de Barão Geraldo, chegamos a cogitar a 
idéia de comprar peneiras de aço para areia, desmontá-las e utilizar a malha de metal, 
porém, em um dos comércios visitados, obtivemos a indicação de uma casa especializada 
em telas em Campinas, partimos, Edson e Ivan a esse comércio onde tivemos um 
atendimento muito bom, pudemos discutir materiais e ainda receber, de bom grado, a 
doação da tela. 

Estudando mais sobre o principio de Faraday e sobre as ondas eletromagnéticas dos 
sinais dos telefones celulares[1], chegamos à conclusão que dificilmente conseguiríamos 
um bloqueio total do sinal, mas conseguiríamos de forma bastante clara verificar a 
atenuação deste sinal, o que nos parece bastante ilustrativo ao aluno que interage com o 
aparato.   

Estando com os experimentos prontos para o trabalho, iniciamos algumas 
adequações ao layout e aos cartazes auto-explicativos, como caso das Cordas Vibrantes, 
onde não fizemos alterações no aparato, mas sim incluímos uma foto dele sendo usado para 
ilustrar e incentivar a interação. No caso do CHICO RALA COCO, incluímos uma flecha 
em dois sentidos, no canto esquerdo do painel, com a intenção de mostrar ao publico que 



 7 

existe a possibilidade de movimentar a lente e adequar a visualização. O Apêndice B traz os 
cartazes explicativos. 

 
4 MONTAGEM FINAL E UTILIZAÇÃO DO PAINEL AUTO-SERVIÇO 1 
 

Faremos aqui uma descrição mais detalhada da montagem do painel de auto serviço 
1, com detalhes da construção dos experimentos. 

Os experimentos estão fixados em um quadro branco com dimensões aproximadas 
de 2,0 x 1,5 metros. 
 

Lâmpada como Lente e Lupa 
 

Com uma lâmpada de filamento pode-se construir uma lente ocular, para isso é 
necessário vaza-lá e preencher com água, as instruções anotadas aqui fazem parte do 
conteúdo da página do professor Lunazzi[2]. 
 
Materiais 

 
- lâmpada de filamento (pode estar queimada). 

- 1 prego ou parafuso pequeno. 

- 1 prego ou parafuso grande ou uma chave de fenda. 

- Varias folhas de jornal. 

-Alicate 

- Um pedacinho de náilon. - 1 rolha. 

-Soquete para lâmpada incandescente 

-Furadeira 

-Folhas de papel 

 

Construção 

 
Utilizamos uma lâmpada de vidro transparente, de 25 W a 100 W, preferindo as de menor 
tamanho (4,5 cm de diâmetro), pois dará maior aumento. 
SE TIVER MENOS DE 14 ANOS É INDISPENSÁVEL PEDIR O 
ACOMPANHAMENTO DE UM ADULTO NA TAREFA, POR RAZÕES DE 
SEGURANÇA PESSOAL.  
a) Segurar a lâmpada envolta com bastante papel para evitar se ferir se o vidro quebrar.  
b) Arrancar então o contato metálico que está no extremo (disco prateado com algo de 
chumbo) por meio de um alicate.  
c) Introduzir o parafuso ou prego no buraco que aparece no vidro isolante negro, 
quebrando-o e retirando todos os pedaços de vidro.  
d) Introduzir um parafuso ou prego, agora grande, ou melhor, uma chave de fenda, bem 
dentro da coluna de vidro que é o suporte do filamento.  
Aplicar uma força lateral aumentado-a gradualmente, pouco a pouco, até a coluna se 
quebrar. Se apertar demais, poderá quebrar a lâmpada toda.  
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Ilustração: Aplicando força para quebrar a coluna interior. 

e) Com a mesma ferramenta abrir bem o buraco da lâmpada e, colocando-o sobre papel de 
jornal, sacuda lentamente para que caia todo seu conteúdo. NÃO TOQUE O FILAMENTO, 
É MATERIAL PERIGOSO! Envolva os restos e jogue-os no lixo EM SEGUIDA. 
f) Lavar e encher a lâmpada com água, agregando três gotas de álcool para evitar o 
crescimento de material orgânico dentro. Golpear suavemente para expulsar bolhas de ar, 
agregar água até a borda. Colocar um pedacinho de náilon sobre a superfície da água e 
tampar com a rolha, sem exercer muita pressão para não arrebentar a lâmpada. 
Invertendo-a, observar se  conseguiu expulsar todo o ar e se não ha perdas na união entre o 
vidro e a rosca metálica. Se todo estiver bem, pode-se colar a rolha com epóxi ("Araldite") 
ou outro adesivo insolúvel na água. Pode-se colocar uma moeda para vedar o furo.  

Veja como fica a lâmpada uma vez montada, que funciona como uma excelente lupa. 

 

 
 

 Lâmpada como Lupa 
 

Para a fixação da lâmpada furamos o painel e com um pequeno parafuso fixamos o 
soquete. A lâmpada é então rosqueada ao soquete. È importante que a vedação da lâmpada 
não se sobressaia demais para que possa ser rosqueada adequadamente.  

Para a visualização da imagem a ser projetada deve-se acoplar folhas que servirão 
como tela, o painel conta com uma folha de sulfite branca e um cartão preto que através de 
um barbante estão presos ao painel. Nessa parte do trabalho vale a pena experimentar e 
verificar as diversas imagens que podem ser projetadas. 
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Aparato Lâmpada como lente e lupa 
 

Experimentando 

 
 A lâmpada como lente projeta diversos tipos de imagens, para observar é necessária 
uma tela para projeção, nesse caso as folhas de papel e uma fonte luminosa. 
 Aproxime a folha ao lado oposto da fonte luminosa, ajuste a distancia para obter 
maior nitidez e observe a formação de imagens. 

Funciona também como lupa, coloque algum objeto abaixo da lâmpada e observe 
através da bolha de ar. 

 

 
 

A esquerda: aumentando o contraste pela sombra da mão Centro a imagem de uma pessoa. 
Direita: imagem da entrada (invertida) [5] 
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 Braquistócrona 
 
 Experimento constituído basicamente de duas rampas que pretende guiar objetos 
por caminhos distintos e mostrar que a ciclóide é a trajetória que usa o menor tempo entre 
dois pontos.   

Recomendamos  a leitura da referencia [3] para uma maior compreensão.  
 
Materiais 

 

-Canaletas plásticas 2,0 e 2,2 metros de comprimento e cerca 1,5 cm de largura 

-Tiras metálicas para suporte 

-Rebites e maquina para rebitar 

-Porcas ou esferas 

  

A trajetória que usa o menor tempo entre dois pontos, sob uma força gravitacional 
constante é uma ciclóide. Essa é a curva traçada por um ponto da borda de uma roda que 
rola sem deslizar. Uma curva com essa propriedade é chamada pelo  nome de 
braquistócrona, que vem do grego e significa simplesmente "curva de tempo mínimo". 

Todo desenvolvimento histórico e teórico, exemplos de montagem, pode ser obtido 
através da referencia [3]. 

A equações finais que descrevem a curva são: 
 

 
 
Onde a é o raio da roda e θ o deslocamento angular. Os parâmetros devem ser ajustados 
para passar pelo ponto final da trajetória especificada. 
 

O experimento consta de duas rampas por onde podem descer esferas ou matérias 
metálicos, uma reta, canaleta de 2,0 metros, e a curva com comprimento da canaleta de 2,2 
metros.  Plotando um gráfico podemos verificar o padrão da curva braquistócrona e 
desenhá-la no quadro.   

Para a fixação das canaletas construíram-se bases metálicas feitas de pequenas 
chapas, que dobradas foram fixadas ao quadro com rebites. 

 
Experimentando 

 

Solte do ponto mais alto das curvas simultaneamente dois objetos, e observe o 
padrão de chegada. Podemos observar claramente a diferença entre os tempos. Os objetos 
devem ser lançados apenas pela ação da gravidade.  
  

 



 11 

 
 

Curvas montadas ao painel 
 
 
 
 Indução Eletrostática Por Atrito 
 

O experimento com montagem mais simples que faz parte do painel numero 1 é sem 
duvidas o aparato de indução eletrostática por atrito, e é também um dos mais atraentes ao 
publico. 

 
Materiais 

 

-2 canudos plásticos (de refrigerante) 

-1 Palito de dente 

-Copo plástico 

-Objeto pontiagudo 

-Fita dupla face 

 

Construção 

 

 Com um objeto pontiagudo fazemos um pequeno furo no fundo do copo e 
encaixamos o palito de madeira, ajustando o diâmetro do furo com o próprio palito, de 
maneira que permaneça fixo. Essa montagem constitui a base do experimento.  
 Dobramos o canudo plástico ao meio, para que tenhamos um padrão triangular, e o 
colocamos, nesse ponto, sobre a ponta do palito. 
 Outro canudo permanece solto na base do aparato e deve ser atritado, no cabelo, por 
exemplo, e aproximado de uma das extremidades do canudo sobre o palito.  
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Experimento de Indução Eletrostática por Atrito. 
 

O aparato é fixado com uma fita dupla face sobre uma superfície plana,  utilizamos 
como superfície um pedaço de isopor envolvido por um papel branco, e  colamos ao quadro 
também com uma fita dupla face. 

Eletrização por atrito é um processo simples de geração de cargas eletrostáticas, ele 
pode ocorrer sempre que dois corpos de materiais diferentes são esfregados um no outro.  

A eletrização por atrito não acontece entre metais porque eles são bons condutores e 
a descarga é muito rápida, não conseguindo mantê-los eletrificado.[4]  

O processo de indução eletrostática ocorre quando um corpo eletrizado redistribui 
cargas de um condutor neutro. O corpo eletrizado, o indutor, é colocado próximo ao corpo 
neutro, o induzido, e isso permite que as cargas do indutor atraiam ou repilam as cargas 
negativas do corpo neutro, devido a Lei de Atração e Repulsão entre as cargas elétricas. [4] 
  
Experimentando 

 
Sem atritar o canudo solto, aproxime-o do canudo suspenso sobre a base. Veja que 

não há nenhuma reação do canudo suspenso, ou seja, não há diferenças entre cargas 
elétricas que possa fazer com que sofra atração ou repulsão. 

Atritando o canudo no cabelo, por exemplo, ele irá perder elétrons, tornando-se 
eletrificado positivamente. 

Ao aproximá-lo do canudo suspenso, que está com carga nula, ele irá atrair as 
cargas negativas desse material para próximo dele, fazendo com que o canudo suspenso 
esteja agora com dois pólos, com um total nulo de cargas. O canudo então será atraído pelo 
atritado.  

Se deixarmos o canudo tocar o outro suspenso, este irá tirar elétrons até que eles 
tenham a mesma carga. Em seguida, como os dois possuem a mesma carga, irão sofrer 
repulsão.   
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Pêndulos Acoplados 
 
Dois pêndulos idênticos, suspensos lado a lado, oscilam em oposição de fases, um 

vai para trás e outro para frente e vice-versa. Após algum tempo um deles para 
completamente, enquanto o outro oscila com amplitude máxima. Lentamente as situações 
se invertem.[6] 
  
Materiais 

 
-Fio barbante, aproximadamente 1,5 metros de comprimento. 

-Duas porcas iguais 

-Chapas metálicas para suporte (10x 2 cm aproximadamente) 

-Rebites e maquina para rebitar 

-Furadeira 

 
Construção 

 

 A uma distância de aproximadamente 40 centímetros são fixadas por um ponto as 
duas chapas, perpendicular ao painel, a outra extremidade possui um furo cada uma por 
onde um barbante principal é passado. 
 A montagem dos pêndulos é realizada amarrando as porcas aos pedaços de barbante 
e certificando que estejam com o mesmo comprimento, colocando um ao lado do outro, por 
exemplo. Depois disso amarra-se os 2 pêndulos num barbante principal, separados um do 
outro e de maneira que as porcas estejam numa mesma linha, e está pronto para oscilar. 
 
 

 
 

Pêndulos Acoplados 
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Breve descrição teórica 

 
 Os pêndulos têm freqüências próprias, número de oscilações por segundo, que depende 
apenas do comprimento do fio, quanto maior o comprimento, menor a freqüência. No caso dos 
pêndulos acoplados, ambos tem a mesma freqüência. A perturbação em um deles causa a 
perturbação do outro, que oscila fora de fase com o primeiro. Ocorre uma transferência gradual 
da energia mecânica até que o pendulo inicialmente perturbado pare e o segundo oscile com a 
mesma amplitude inicial do primeiro. 
 Caso os pêndulos não tenham o mesmo tamanho esse padrão de oscilação não será igual 
ao primeiro caso, visto que os períodos de oscilações naturais não serão os mesmos, então os 
impulsos do primeiro pendulo não ocorrerão à freqüência natural do segundo. 
 
Experimentando 

  
 Coloque um dos pêndulos para oscilar perpendicularmente ao barbante principal, ou seja, 
puxe de maneira suave e solte. Enquanto um dos pêndulos oscila, ele da um pequeno puxão no 
fio principal, que faz com que o segundo pêndulo saia do equilíbrio. Aos poucos o primeiro 
diminui a amplitude de oscilação e o segundo aumenta, até uma amplitude máxima. A seguir o 
processo se inverte. 
 É interessante experimentar comprimentos diferentes, massas distintas para trazer 
possibilidades de reflexão sobre o fenômeno. 

 
 

5 APLICAÇÕES DIDÁTICAS 
 

Tivemos neste período três aplicações diretas dos painéis, primeiro na própria 
universidade com colegas alunos, quando o painel 2 permanecia exposto enquanto o painel 
1 passava por manutenção, depois com o deslocamento do painel 1 ao Colégio Técnico da 
UNICAMP, COTUCA, e finalmente em um atendimento ao segundo ano do ensino médio 
da escola Carlos Gomes em Campinas. 

 
• UNICAMP 
 

Durante o que chamamos de primeira aplicação, pudemos diversas vezes observar 
pessoas interagindo com o painel, ainda que na grande maioria das vezes concentrados em 
um único experimento, no caso a Gaiola de Faraday, e uma certa distância quanto a outros, 
como um certo receio de tocar, mexer, como o caso do CHICO RALA COCO. Os pêndulos 
eram constantemente oscilados, porém sem um olhar interessado, pessoas passavam e os 
colocavam a oscilar, indiferente. O experimento, que ao meu ver, parecia mais distante dos 
alunos ou ao contrario, os alunos mais distantes do experimento era o das cordas vibrantes, 
talvez por não entenderem bem como funcionava, foi quando sugeriu-se a colocação de 
uma foto ilustrativa, que foi fixada, e trouxe algumas interações mais produtivas com 
relação a esse experimento.  

Pouco depois foi incluído o experimento com os cabos de vassoura, que a grande 
maioria dos que paravam a ver o painel, não o provava. Poucos que experimentaram não 
entenderam o objetivo, por isso pensávamos sempre em como adequar o experimento de 
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forma a colher resultados mais produtivos, foi quando encontramos a idéia da fita adesiva, 
apresentada no tópico 3. 

A adequação da Gaiola de Faraday foi realizada com o painel ainda exposto, nesse 
momento grande parte das pessoas que passavam faziam o seguinte comentário: 

 
-Agora vai funcionar!   

 
Sabíamos da deficiência antes apresentada e utilizamos os telefones celulares dessas 

pessoas para testar a nova gaiola, obtivemos resultados positivos nesse momento. 
 Durante todo o período de exposição mantivemos uma caixa destinada à colocação 
de perguntas ou sugestões. Infelizmente não tivemos esse “feedback” dos alunos.  
 A partir desse momento liberávamos o painel 2 para seguir ao colégio onde estaria 
exposto e seria material para investigações do grupo. 
 

• COTUCA 
 

A segunda aplicação didática começou com o deslocamento do painel 1 ao Colégio 
Técnico da UNICAMP, o COTUCA, no dia 19 do mês de outubro. A partir dessa data 
começamos os trabalho de observação e constante manutenção do painel. Os horários 
escolhidos para essa realização foram às tardes das segundas-feiras, entre 14:00 e 16:00 e 
algumas quartas-feiras no período noturno, por volta das 21:00 horas. 
 Durante a primeira visita alguns ajustes foram necessários, principalmente no 
experimento da Indução Eletrostática por Atrito, o que trouxe um bom sinal, o aparato 
estava realmente sendo usado. O trabalho de manutenção consistia no ajuste, recolocação 
dos canudos e algumas trocas de palitos. Uma outra necessidade encontrada era a de manter 
o copo preso ao suporte, visto que já na primeira visita não estava mais em seu lugar. 
Utilizamos uma fita dupla-face e assim fixamos a base do copo. 
 Durante as observações encontramos algumas deficiências do painel, primeiro 
deveríamos o apresentar melhor. Criei e afixei um cartaz (ver apêndice C) que trazia 
informações como o nome do projeto, a instituição, coordenador responsável e disciplina 
que representava.  
 Existia a necessidade da colocação de uma caixinha de perguntas e sugestões, pois 
sem essa não haveria muito sentido nosso trabalho, jamais teríamos o retorno esperado. Foi 
colocada com um pouco de atraso, porém esteve por praticamente todo o período. Durante 
todas as visitas, encontrei a caixa vazia. 
 Sentimos que havia uma certa distância em relação ao experimento da Lâmpada 
como Lente e Lupa que apesar de simples, e muito interessante, faltava uma explicação, ou 
talvez um pequeno guia, que lhes ajudassem a interagir (Ver Apêndice A Lâmpada como 

lente e lupa – parte II). Criei o texto e o fixei ao quadro. 
 As visitas ao colégio se tornaram mas escassas pois não tivemos a resposta 
esperada, durante uma das ultimas visitas o painel se encontrava coberto por outro muito 
maior. Terminamos nesse ponto os trabalhos no COTUCA. 
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• Colégio Carlos Gomes 
 

 A ultima aplicação em que participei juntamente com o Edson foi realizada no dia 
26 e novembro, no colégio Carlos Gomes em Campinas com a professora Sandra 
Fachinetti, em uma turma do 2º ano do ensino médio.  
 A professora Sandra propôs levar o painel para dentro de uma sala de aula e 
trabalhar ali mesmo com os alunos, o que nos pareceu muito interessante. 
 

 
 

Painel auto-serviço 2 na sala dos professores antes da atividade 
 

 O trabalho começou com a colocação do painel e com a proposta de uma atividade 
aos alunos. A atividade era a elaboração de três perguntas sobre os experimentos, à escolha 
de um deles para uma descrição e pesquisar e responder uma das questões elaboradas. 
 Em grupos deveriam se aproximar do painel e experimentar. 
 Logo uma grande quantidade de alunos estava em frente ao painel e as perguntas 
começaram a surgir. Permanecemos dispostos nas laterais do painel, incentivando a leitura 
dos cartazes explicativos e sugerindo que experimentassem.  
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Inicio de trabalho com o painel auto-serviço 2 no colégio Carlos Gomes 
 

Todos os aparatos foram bastante explorados e a resistência inicial era a de 
realmente mexer com os experimentos, tocar, testar, experimentar, o que logo foi superado 
com a nossa intervenção. A partir daí a atividade correu bem, agitada e rica em troca de 
informações.  

Podemos contar um pouco da reação dos alunos e a impressão que tive em cada 
experimento. Ao meu ver os pêndulos foi o que trouxe mais conclusões concretas aos 
alunos, logo entenderam a relação dos períodos com o comprimento do fio e a 
independência das massas. Interessante nesse ponto é que um dos alunos que havia 
entendido bem o tema explicava aos outros, com grande interesse. 

 

 
 

Experimentando os pêndulos  
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A lente cilíndrica, CHICO RALA COCO, foi a que mais impressionou os alunos 
que não podiam crer que estavam vendo aquilo, e queriam saber a todo custo o por que da 
inversão, primeiro a inversão de uma só palavra, mas logo depois perceberam que a 
inversão ocorria em toda a frase e que por tratar de simetria apenas uma delas parecia 
invertida. Estavam realmente interessados em saber o porque do fenômeno, nossa idéia era 
instigar a experimentação e jogar pequenas informações. Quando um dos alunos entendia 
melhor, logo passava a idéia aos outros, ainda que sem muita noção de como funciona uma 
lente. 

 

 
 

Experimentando a lente cilíndrica 
 

As cordas vibrantes foram bem trabalhadas, ainda que com certa inabilidade inicial, 
puxavam com muita força, e não entendiam que deveria estar próximo ao ouvido para 
escutar os padrões de vibração. Um pequeno auxilio e já estavam prontos para experimentar 
e tirar informações.  

 
 

Cordas Vibrantes 
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O experimento dos cabos de vassoura obteve um resultado bastante interessante, 
principalmente pela nossa dificuldade de adequá-lo ainda na montagem, tínhamos certa 
duvida de que conseguiriam tirar daquilo o que nós esperávamos, em parte ao menos, e 
logo perceberam a diferença nos padrões de caída.  

A Gaiola de Faraday infelizmente não apresentou o resultado que esperávamos, o 
bloqueio ou até a atenuação do sinal do celular não foi obtido. Não conseguimos nenhum 
radio a pilha para experimentar em sala de aula a atenuação, visto que outros já relataram o 
sucesso com esse tipo de instrumento. Mas de uma maneira geral me pareceu interessante 
não poder contar com a gaiola naquele momento, pois das outras experiências relatadas, 
como com os colegas da universidade, esse aparato se tornava facilmente centro das 
atenções, deixando os outros um pouco de lado. Dessa forma foi possível contar o que 
deveria acontecer, um pouco do fenômeno e distribuir melhor a atenção dos alunos em 
relação aos outros experimentos. 

Alguns comentários acredito importante fazer principalmente em relação às 
perguntas e as pessoas. As perguntas que ocorreram inicialmente foram as mais diretas 
possíveis: 

 
- O que acontece? 

- Pode mexer? 

- Pra que serve?  

 

Lembramos que por trás de nossa participação existia uma atividade da disciplina 
proposta pela professora, e nessa atividade a elaboração de perguntas e respostas, assim 
procurávamos responder de uma forma geral a essas primeiras perguntas, não tão 
detalhadas, mas de forma instigante.  

Conforme a atividade acontecia algumas duvidas mais elaboradas surgiam, não 
posso dizer se essas questões foram pro papel da atividade proposta, mas em conversas 
perguntavam sobre a questão da água no cilindro, de como a bolha de ar interferia na 
visualização, sobre a freqüência de vibração do fio e da formação de nós no experimento 
das cordas.  

Percebi a postura diferente de cada aluno, confesso que em algum momento me 
surpreendi. A maioria buscava uma resposta para a atividade proposta, outros sentiam a 
necessidade de entender aquilo, me lembro claramente de uma das garotas, com olhar 
calmo, esperando que diminuísse a quantidade de pessoas, andou até o painel e sem muitas 
perguntas tirava suas próprias conclusões e as anotava.  

Uma delas logo me perguntou onde conseguiria as respostas: 
 
-Como é o nome do professor? 
-Existe algum site onde eu possa encontrar as respostas?  

 

Prontamente passei a informação da página [7] da disciplina com o intuito de 
auxiliar no caminho da pesquisa, ali há muita informação sobre um conteúdo grande da 
física.   

Creio que a maneira como foi trabalhado o painel no colégio Carlos Gomes é muito 
interessante, objetiva, trás informações rápidas e é dinâmica. 
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 A proposta didática inicial foi complementada ao decorrer dos trabalhos, saímos um 
pouco da linha inicial, mas temos a convicção que buscamos sempre a maior e mais 
proveitosa interação. As três aplicações tiveram características distintas, cada qual com 
seus detalhes e respostas. 
 
 6 CONCLUSÃO 
 
 A principal idéia das disciplinas de tópicos no ensino de física é criar experimentos 
orientados, F-609, e ilustrar conceitos em aplicações diretas ao ensino médio, F-709,  a 
partir de materiais de baixo custo, que possam trazer certa simplicidade a quem o observa. 
Essa tarefa já é realizada pelas turmas do professor Lunazzi há alguns anos e a cada 
semestre novas perspectivas surgem.  
 A idéia em que trabalhamos nesse ultimo semestre de 2007, em F-709, já era 
desenvolvida anteriormente, e nos faltava adequar os materiais e pensar nas aplicações 
diretas. O decorrer dos trabalhos nos envolve ao tema e sugere reflexões constantes, 
desenvolvendo ricas discussões em grupo. A proposta do professor Lunazzi é inovadora e 
deve passar por muitas fases de adequação e experimentação, é onde buscamos colaborar e 
também tirar experiências pessoais. 
 Buscamos nesse texto trazer elementos práticos para a montagem dos experimentos, 
é importante divulgar esse trabalho e que novas experiências, novas perspectivas nos sejam 
relatadas, e muito mais importante é que exista espaço para que o jovem possa 
experimentar, “pensar”, trazer perguntas, sugerir soluções, e assim criar estruturas criticas 
que o ajude em toda a vida.  
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APÊNDICE A  - Cartazes Auto Explicativos Painel  Auto- Serviço 1 
 

 
Lâmpada como lente e lupa - Parte I 
 
 
 

Observe os 
fenômenos de 
lupa e imagens 
que a lâmpada 

produz! 
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Lâmpada como lente e lupa – parte II 
 

 

LÂMPADA COMO LENTE E LUPA 
 
 
Uma lâmpada de filamento vazada e 
preenchida com água pode ser usada 
como lente e assim projetar e formar 
vários tipos de imagens. A luz que sai do 
objeto passa pela lâmpada e forma a 
imagem no papel que deve ser colocado 
atrás dessa. Utilize os papeis que estão 
suspensos ao lado, ajuste a distância para 
maior nitidez e observe a formação da 
imagem, pode projetar vários tipos! 
Funciona também como lupa, coloque 
algum objeto abaixo da lâmpada e 
observe através da bolha de ar! 
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Braquistócrona 

BRAQUISTÓCRONA 
 
 
Nível 1 
Qual caminho é mais rápido, a reta ou a curva? 
 
Teste o experimento e confira sua resposta. 
 
Você se surpreendeu? É instintivo imaginar o caminho mais curto como o 
mais rápido. Daí a natureza intrigante deste experimento. 
 
Essa curva chama-se braquistócrona, deriva das palavras gregas Brachistos 
(que quer dizer “menor”) e Chronos que quer dizer “tempo”) e se refere à 
curva ou o caminho, que une dois pontos A e B pertencentes a um plano 
vertical, que minimiza o tempo, quando esta partícula está submetida apenas a 
influência da gravidade.  
 
  

 
 
Nível 2 
Agora pense se o experimento mostra a teoria, levando em conta o atrito ao 
longo do percurso das trajetórias. 
 
Nível 3 
Pense agora se fossem colocadas esferas, as esferas não teriam atrito com a 
trajetória, mas teriam energia cinética de rotação. Isto invalidaria o 
experimento? 
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Indução Eletrostática por Atrito 
 
 
 

 
 
 

 
 

INDUÇÃO  
ELETROSTÁTICA 

POR ATRITO 
 
 

Atrite o canudinho solto (no cabelo, 
por exemplo) e o aproxime do 
canudinho que está suspenso 
sobre o palito. Observe o que 
acontece. 
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Pêndulos Acoplados 
 
 
 

Pêndulos Acoplados 
 
Retire um dos pêndulos de sua posição de equilíbrio, 
afastando-o perpendicularmente à direção do barbante. Solte-
o, para que inicie suas oscilações. 
 
 
 
APÊNDICE B  - Cartazes Auto Explicativos Painel  Auto- Serviço 2 

 
Chico rala coco 
 
 

CHICO RALA COCO 
 
Olhe pela lente cilíndrica com e sem a bolha de ar e observe. 
 

 
Gaiola de Faraday 
 

Gaiola de Faraday 
 

Coloque seu celular dentro da gaiola, a mantenha fechada 
por alguns segundos e observe o que ocorre com o seu sinal. 
 
Pêndulos 

Pêndulos 
 

Coloque os três pêndulos para oscilarem ao mesmo tempo e 
observe a relação entre os comprimentos e a independência 
das massas. 
Como poderia calcular o período sem o calculo diferencial? 
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Experimento com pedaços de cabos de vassoura 
 
 
 
 

EXPERIMENTO COM TRÊS PEDAÇOS DE 
CABO DE VASSOURA 

 
 
 

 

Coloque os 3 pedaços de cabo vassoura, um em cima do 
outro, em ordem como indicado neles. O pedaço de baixo 
procure colocar em um ponto onde ele não escorregue, ou 
seja, coloque em uma das intersecções do piso ou apóie no 
canto entre a parede e o piso. Incline-os e solte! Observe a 
maneira como caem. 
Agora coloque em um outro lugar, onde não haja apoio e 
repita o processo anterior. Observe o que acontece!! 
Encontrou alguma diferença na caída dos pedaços??  
 
 
 
   Como você explica??? 
 
 
 
 
 
 
Qualquer duvida é só entrar em contato através da caixinha!!! 
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Cordas Vibrantes 
 
 

Cordas Vibrantes 
 

Puxa o copinho e dá um toque o fio, varia-se o comprimento 
do fio e observe o que acontece com o som. 
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Apêndice C- Cartaz de Apresentação 
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