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INTRODUÇÃO 

Antes de apresentar os assuntos desse livro julgamos 
necessário apresentar o contexto educacional ao qual 
estamos vivendo agora em 2017 porque o trabalho que 
fazemos está intimamente ligado a toda problemática da 
educação e do ensino de Física. 

Desde o final de 2015 havia discussões sobre o 
documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 
durou até a metade de 2016 no qual a proposta era de 
reformular os conteúdos a serem ensinados no país todo. A 
princípio, a mudança mais significativa seria um 
compromisso de que 60% dos conteúdos seriam os mesmos 
para todo o país, independente de região, estado, município 
ou escola e os outros 40% poderiam ser escolhidos de 
acordo com critérios regionais e/ou locais. 

Hoje, diante de um novo governo, seu andamento foi 
congelado e as discussões com o meio acadêmico e escolar 
foram eliminadas. As Mudanças mais recentes estão sendo 
feitas por um pequeno grupo escolhido pelo atual governo. 

Na questão da Física, a BNCC incentiva uma 
abordagem contextualizada e de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade, o que é algo bom a princípio, mas que precisa de 
tempo para ser implementada porque os professores 
precisam de cursos de formação continuada para se 
aperfeiçoarem para conseguir ofertar o melhor ensino 
possível. Infelizmente a implementação da BNCC não será 
gradual. 

O que acreditamos ser o principal problema da 
proposta é a falha em indicar claramente quais conteúdos 
serão definidos como os 60% comum e dos 40% opcionais 
que poderão ser selecionados. A base traz uma quantidade 
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de conteúdos que é bem superior ao que é efetivamente 
abordado nas escolas públicas deste país, além disso, o 
documento é um pouco confuso, mas deixa transparecer que 
todo o conteúdo indicado é só os 60% comum para todo o 
país. O que inviabiliza ainda mais a proposta, é que as 
escolas da rede pública de ensino oferecem apenas 2 aulas 
de Física por semana em cada série a fim de que seja 
abordado todo o conteúdo indicado pelo documento. 

Um problema complementar ao da quantidade e do tipo 
de abordagem desejada na parte da Física da BNCC diz 
respeito as 2 últimas unidades curriculares (entre as 6) 
apresentadas na proposta: Unidade 5: Matéria e radiações – 
constituição e interações; Unidade 6: Terra e Universo – 
formação e evolução. 

A Unidade 5 aborda assuntos de Física Moderna e a 
Unidade 6 aborda assuntos de Astronomia, Astrofísica, 
Astrobiologia e Cosmologia. Numa realidade como a nossa, 
onde cerca de 75% dos professores que ministram aulas de 
Física na rede pública do país não ter formação específica 
em Licenciatura em Física, a maioria nunca estudou 
assuntos de Física Moderna e quase ninguém deve ter 
estudado Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e 
Cosmologia.  

Nossa realidade também mostra que há poucos cursos 
de qualidade, de formação continuada ofertados para 
professores e sem falar nos cursos de formação inicial que 
não trabalham a parte do ensino de Física Moderna e muito 
menos conteúdos de Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia 
e Cosmologia.  

Para que possamos ter uma educação de qualidade é 
vital valorizar o professor para tornar a escola e o ensino 
mais humanístico, contextualizado, dinâmico e curioso. 
Precisamos abordar assuntos que façam sentido para os 
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alunos, que eles consigam perceber na vida fora da escola o 
que eles estudam na escola, mais do que isso, é necessário 
que os conhecimentos sejam úteis na vida dos alunos e não 
um monte de decoreba, procedimentos e algoritmos para 
passar no vestibular. Precisamos resgatar uma escola que 
educa para a cidadania e não como preparação para o 
ensino superior. Precisamos de uma escola que transforme 
os alunos em agentes atuantes dos principais assuntos de 
ordem nacional e porque não mundial. Precisamos que 
esses alunos se posicionem frente aos problemas 
enfrentados pela humanidade. 

Isso não se consegue da noite para o dia com reformas 
curriculares e medidas provisórias meia-bocas e muito 
menos sem a participação dos professores. É vital que eles 
recebam formação inicial e continuada de qualidade e uma 
condição de trabalho digna para desempenhar seu papel 
com eficiência e dedicação. 

Acreditamos que o perfil de professor de Física que 
necessitamos na atualidade exige que ele consiga ser 
dinâmico e interativo com os alunos e que consiga utilizar 
vários tipos de recursos e metodologias de ensino para 
tentar resgatar o interesse dos alunos pela Física. 

Dentro desse grande contexto é que iniciamos um 
trabalho de formação continuada com professores de Física 
da rede pública da região de Maringá. 

No final do ano de 2015 fomos convidados pela 
professora Sueli Ibanes (que representa a área da Física no 
Núcleo Regional de Educação na cidade de Maringá, 
Paraná), para ministrar um curso de extensão de 64 horas 
ao longo do segundo semestre de 2016. Depois de uma 
reunião no início do ano onde discutimos algumas propostas, 
fechamos trabalhar no curso com a temática de 
experimentação em Física.  
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O título do curso é: Pesquisa e Produção de 
experimentos e textos de apoio aos professores e os 
objetivos foram os seguintes: 

• Proporcionar aos participantes um conhecimento 
teórico e prático sobre experimentação nas aulas de 
Física; 

• Oportunizar a produção e análise de alguns 
experimentos e o quê e como abordar a Física a 
partir deles; 

• Oportunizar a produção de recurso de ensino (texto 
de apoio); 

• Socializar toda a experiência do curso no site 
Recursos de Física (www.recursosdefisica.com.br). 

O curso em si foi dividido em 3 partes: na primeira foi 
realizada uma abordagem teórica sobre experimentação e 
diferentes tipos de abordagens experimentais; na segunda 
parte os professores construíram alguns experimentos e 
discutimos a Física implícita nele e como abordar essa Física 
na sala de aula e na terceira e última parte, e também a mais 
importante, os professores construíram experimentos e 
produziram um texto do tipo tutorial de montagem e o que 
pode ser abordado de Física a partir dele. Todo o material 
usado no curso está na página Recursos de Física em 
“Cursos de extensão” e na subpágina “Cursos de Extensão 
2016”. 

A produção do texto foi a mais importante porque desde 
o início, mesmo antes do curso ser iniciado, foi amplamente 
divulgado que o trabalho produzido seria compilado no 
formato de um livro eletrônico. Isso foi decidido na reunião 
com professores onde decidimos a estrutura do curso. De 
início muitos ficaram receosos com isso, mas aos poucos 
eles perceberam que, quando o livro fosse produzido e 

http://www.recursosdefisica.com.br/
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divulgado, estaria lá o trabalho deles e que isso incentivaria 
que mais professores participassem de cursos e de 
produções semelhantes. Temos a plena convicção que, 
agora com o livro pronto, todos terão muito orgulho do que 
foi realizado e produzido no curso. 

Assim como acreditamos que o professor em sala de 
aula precisa fazer os alunos se sentirem parte do processo 
educacional, nos cursos que ministramos sempre fazemos a 
mesma coisa com os professores. Sempre fazemos algo que 
os professores analisam ou produzem alguma coisa, só 
assim eles terão maior capacidade de compreender o que 
estão estudando e como levar aquilo para a sala de aula, 
sempre valorizando as opiniões e experiências dos 
professores. Trabalhamos em um esquema de trocas de 
experiências, eles ganham conosco e nós ganhamos com 
eles. Em especial para nós, levamos as experiências 
adquiridas nesses cursos para a formação inicial onde 
também atuamos. Esse é o nosso estilo ou até mesmo pode-
se dizer que é a nossa marca. 

Sabemos que a realidade brasileira é muito difícil até 
mesmo pelo tamanho continental de nosso país e das 
desigualdades regionais, mas entendemos que, ao socializar 
publicamente o material produzido neste livro, professores 
de vários outros lugares também poderão ser beneficiados 
pelo trabalho realizado em nosso curso de extensão. 

O site Recursos de Física criará uma página específica 
disponibilizar livros produzidos por trabalhos realizados 
dessa natureza e muitos outros virão. Em 2017 já temos 
acertado ofertar um curso de formação continuada sobre a 
Física Moderna na Base Nacional Comum Curricular e os 
professores produzirão Sequências didáticas sobre esse 
conteúdo. Ao final do curso, produziremos um novo livro e 
após a publicação dele, os professores terão sequências 
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didáticas de todo o conteúdo de Física Moderna para 
trabalhar em sala de aula. 

O trabalho realizado no ano de 2016 com os 
professores da região de Maringá acabou gerando alguma 
repercussão e também fomos convidados a ofertar um curso 
de formação continuada, basicamente no mesmo modelo, 
para professores de Física da região de Cianorte, Paraná. 
Curso que ainda está em fase de discussão. 

Sobre este livro em si, ele é composto de 16 capítulos. 
Os dois primeiros são: “A importância da formação de 
professores”, escrito por Ricardo Francisco Pereira e 
“Atividades experimentais no ensino de Física”, escrito por 
Michel Corci Batista. São capítulos que apresentam um 
pouco dos aspectos teóricos e da problemática sobre a 
formação de professores e das atividades experimentais. Os 
outros 14 capítulos apresentam os textos de apoio 
ensinando a montar experimentos e o que abordar neles. 
São experimentos que varrem quase todas as grandes áreas 
da Física, da Mecânica até Física Moderna. 

Espero que aproveitem e se gostou do livro, ajude a 
divulgar esse recurso. 

RICARDO FRANCISCO PEREIRA 

MICHEL CORCI BATISTA 
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

RICARDO FRANCISCO PEREIRA 

Universidade Estadual de Maringá 

Durante as últimas décadas do século XX, vivenciamos 
grandes mudanças interligadas, principalmente, com a 
evolução trazida pelo desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia em todas as áreas do conhecimento humano. 
Vivemos um tempo de expectativas, de perplexidade e de 
crise de concepções e paradigmas, não porque participamos 
do início de um novo milênio, mas porque estamos num 
momento novo e rico em possibilidades. 

Independente dos acordos entre as nações, a ciência 
ultrapassou as fronteiras, surpreendendo a sociedade com 
novas terminologias, avanços científicos e tecnológicos 
nunca antes imaginados. Os meios de comunicação 
utilizados pela mídia divulgam quotidianamente os 
resultados da grande revolução científica.  

A educação sempre foi objeto de discussão em povos 
que deram um passo além do como e do que fazer para 
manter as gerações jovens na trilha dos usos e costumes e, 
mais do que isso, dos valores que consideravam importantes 
para sua sustentação (BICUDO, 2003, p.7). A 
conscientização sobre o papel que desempenha a educação 
no desenvolvimento de um povo, bem como à percepção 
cada vez maior de que, na articulação e consolidação de 
uma comunidade, a educação ocupa um papel relevante, 
leva-nos a concluir que a formação do cidadão é 
fundamental para o cultivo da racionalidade e para a busca 
do sentido e gênese de nossas práticas e ideias, permitindo 
a cada um desenvolver seu modo próprio de pensar e agir. 
Sua prática inclui a atividade docente e requer a atuação de 
pessoas bem formadas, sobretudo em nosso atual modelo 
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de organização social. Para Bicudo (2003, p.7) “... educação 
e formação manifestam-se no caráter integral do homem, 
tanto na sua conduta e comportamento exterior, como em 
sua atitude exterior”. Investir na melhoria da educação 
significa, dentre outros parâmetros, inserir o conhecimento 
como a mola propulsora de nossa sociedade, posicionar a 
escola como a entidade de maior destaque nacional, 
valorizar o professor, aprimorar as condições gerais de 
ensino, aprender a aprender, e oferecer novas facilidades 
para que os alunos possam se dedicar à árdua tarefa de 
educar-se para a vida, conquistando a igualdade de 
oportunidades e o acesso competitivo ao mercado de 
trabalho do Século XXI. 

A formação de professores de uma forma geral, pode 
assimilar os modos e os meios da instrução e tudo que 
assimila, nela brota e preserva-se, portanto, um conceito 
histórico, por preservar a tradição, tão importante para as 
ciências do espírito. Além de ser, um conceito que engloba 
a mudança, pois carrega consigo a força imperante que 
avança do devir para o ser (BICUDO, 2003, p.29).  

Entre os educadores e pesquisadores, há o consenso 
de que o tipo de formação a que os professores são 
submetidos hoje, não contribui de forma satisfatória para que 
os alunos se desenvolvam como pessoas, tenham sucesso 
nas aprendizagens escolares e, principalmente, participem 
como cidadãos de pleno direito num mundo cada vez mais 
exigente sob todos os aspectos. Observa-se, portanto, um 
crescente interesse em estudar a questão da formação dos 
professores do Ensino Fundamental e Médio no Brasil, 
promovendo-se discussões sobre as concepções de 
educação, a função da escola, a relação entre conhecimento 
escolar e a vida cultural e, portanto, o trabalho profissional 
do professor (GIANOTTO, 2008, p.29).  
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Sob o ponto de vista de Arroyo (2000), a melhoria da 
qualidade de ensino passa, necessariamente, pela revisão 
dos padrões de formação dos professores, contudo não se 
deve esquecer que este é apenas um dos aspectos de um 
problema multifacetado. 

Há necessidade também de se repensar conteúdos 
básicos das diversas disciplinas, seu encaminhamento 
metodológico e formas de avaliação. Assim, podemos levar 
os profissionais da educação a constantes reflexões sobre o 
papel da escola, bem como seu papel dentro dela, 
preocupação com o aluno que se quer formar, redescobrir a 
cada dia a realidade, considerando que a produção e as 
relações sociais exigem do aluno a capacidade de observar, 
analisar, interpretar e pensar criticamente, visando a sua 
modificação. A escola pública e democrática tem a obrigação 
de assegurar o acesso e a permanência do aluno na escola, 
para isso, é indispensável viabilizar propostas pedagógicas 
que garantam a todos o desenvolvimento da capacidade de 
aprender conteúdos significativos essenciais à vida em 
sociedade.  

A partir do momento que um professor tem a 
preocupação de influenciar seu aluno em pensar e não 
somente consumir uma quantidade de fatos e ideias de um 
determinado campo, e ter nos erros a possibilidade de uma 
reconstrução, percebe-se que a pesquisa (não no seu 
aspecto profissional), como um instrumento físico e 
simbólico, pode viabilizar uma conduta onde o estudante 
perceba que a sua verdadeira formação se encontrará na 
medida em que o mesmo busque uma formação profissional 
continuada. 

Reflexões sobre a prática docente de Física  

O ensino de Ciências, e em particular o de Física, tem 
apresentado em nossos dias, constantes desafios no que diz 
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respeito a torná-lo mais eficaz. Nesse sentido, Campos e 
Cachapuz (1997), falam sobre as concepções de ciência por 
parte de estudantes do ensino Médio, da seguinte forma: 

 

A ciência é apresentada aos estudantes, 
geralmente, por meio da mídia, da tradição 
popular (crenças) e da escola. Assim, as 
concepções sobre ciência e seu papel na 
sociedade, que os alunos constroem podem 
estar vinculadas às informações recebidas por 
esses meios. Considerando a escola, a 
concepção de ciência veiculada através do 
professor e de materiais instrucionais, está 
baseada em um enfoque empirista do método 
científico, em que a experimentação, a 
observação e a análise de dados fornecem 
resultados seguros (CAMPOS E CACHAPUZ, 
1997, p.35). 

 

Da mesma forma, a concepção de Ciência fragmentada 
em disciplinas ou em conteúdo específicos, revela uma visão 
de ciência descontextualizada e separada da sociedade e da 
vida cotidiana. 

Os professores devem repensar o processo de ensino 
e de aprendizagem para possibilitar a construção de uma 
concepção de Ciência mais significativa, para isso, é 
necessário considerar que esse ensino, deve ser 
apresentado de forma menos fragmentada e mais sistêmica, 
pautando uma aprendizagem científica por valores éticos e 
humanitários, permitindo assim, ir além da simples 
aprendizagem de fatos, leis e teorias científicas.  

É preciso levar em conta que uma aprendizagem 
significativa não se relaciona somente aos aspectos 
cognitivos dos sujeitos envolvidos no processo, mas também 
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a aspectos afetivos, pessoais e sociais. A compreensão da 
Ciência como tal, exige a união de esforços na luta a favor 
de ideais que visem à formação do cidadão brasileiro para a 
vida, como objetivo máximo sempre presente, em qualquer 
que seja o campo de conhecimento. Opinião compartilhada 
por Fusinato et al. (2009): 

 

Nossa experiência docente sugere que uma 
das formas de inovar o ensino-aprendizagem é 
resgatar no campo educacional a emoção, a 
criatividade, a imaginação, sem esquecer a 
racionalidade, mas fazendo com que ambas 
coloquem-se igualmente, numa relação 
dialética (FUSINATO ET AL., 2009, p.4). 

 

Ao discutirem a ruptura das visões simplistas sobre o 
ensino de Ciências Carvalho e Gil-Pérez (1998, p. 14-18), 
observam a dificuldade dos professores em responder à 
pergunta “o que nós, professores de Ciências”, “deveríamos 
conhecer” e, em sentido mais amplo de “saber” e “saber 
fazer” para podermos desempenhar nossa tarefa e abordar 
de forma satisfatória os problemas que esta propõe”. Os 
autores apontam que essa dificuldade tem origem na pouca 
familiaridade dos professores com as contribuições da 
pesquisa e da inovação didática e com a expressão de uma 
imagem espontânea do ensino, concebido como algo 
essencialmente simples, para o qual basta um bom 
conhecimento da matéria a ser ensinada. 

Os autores também alertam para o fato de que a 
transformação dessas concepções e práticas docentes 
espontâneas não vai acontecer como uma rejeição 
voluntariosa. Os professores necessitam de um 
conhecimento claro e preciso de suas deficiências, como da 
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elaboração de um modelo alternativo igualmente coerente e 
de maior eficácia geral. A técnica, a criatividade e o 
comprometimento com a educação como prática social são 
alvos perseguidos. Se “saber fazer” no ensino é necessário, 
mais imprescindível se faz saber “porque”, “para que” e a 
“quem” ensinar. Isto requer aprendizado lento e contínuo, a 
médio e a longo prazo com vistas a um aprofundamento 
crescente do significado da prática e dos modos alternativos 
de fazê-la.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394, de 1996, passa a exigir maior 
atenção para esta área específica, notadamente no que se 
refere à formação continuada ou em serviço, na medida em 
que novas competências são atribuídas ao professor frente 
às demandas populacionais, técnicas, sociais e culturais, 
típicas de nossa época. Entendemos, deste modo, que a 
formação continuada deve atrelar-se e manter uma estreita 
articulação com a prática profissional dos professores, tendo 
a escola como referência. Os programas de formação 
deveriam estruturar-se em torno dos problemas e considerar 
projetos de ação; tais condições favoreceriam sua 
credibilidade (PERRENOUD, 1993).  

Diante de todos os problemas o ensino de Física está 
se tornando cada vez mais “matematizado”, ou seja, os 
professores estão priorizando os cálculos matemáticos dos 
problemas em Física em detrimento da conceitualização do 
fenômeno. Esse problema gera um grande desinteresse dos 
conteúdos por parte dos alunos, que, por sua vez, não se 
sentem atraídos pela matemática. Quando percebem que as 
aulas de Física se parecem muito com a matemática, 
passam a não se interessar por ela também, criando uma 
“barreira” psicológica entre eles e a disciplina, e, 
consequentemente, também com relação ao professor 
(Klajn, 2002).  
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A formação de professores é uma preocupação 
constante para aqueles que acreditam na necessidade de 
transformar o quadro educacional presente, pois, da forma 
como ele se apresenta, fica evidente que não condiz com as 
reais necessidades dos que procuram a escola com o intuito 
de construir o conhecimento, para que, com ele, se formem 
as condições necessárias para reivindicar seus direitos e 
cumprir seus deveres na sociedade.  

O professor é a peça chave desse processo, devendo 
ser encarado como um elemento essencial e fundamental. 
Quanto maior e mais rica for sua história de vida e 
profissional, maiores serão as possibilidades para 
desempenhar uma prática educacional consistente e 
significativa. 

Um bom ambiente escolar deve preocupar-se em 
seduzir o estudante, procurando despertar o seu interesse, 
abordando temas que, de alguma forma, se relacionem com 
seu dia-a-dia. Essa é uma das funções do professor, e, em 
especial, dos professores de Física. O ambiente escolar não 
pode ser apenas uma reprodução do espaço social no qual 
o aluno está inserido. Ele deve ser um espaço de 
democratização dos acessos aos códigos desta sociedade e 
de transmissão da bagagem científico-cultural construída e 
acumulada pela humanidade.  

Sem professores de Física devidamente preparados e 
comprometidos com a construção desta escola, como se tem 
verificado principalmente nas escolas públicas, corremos o 
risco de perpetuarmos a existência de uma escola que 
simplesmente reproduza o ambiente do aluno perdendo, 
portanto, sua função transformadora. Cada vez mais, acaba-
se criando o estereótipo de que a carreira de física deve ser 
abraçada somente por poucos excêntricos e desvinculados 
do mundo, o que, obviamente, é fora da realidade. 
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Constata-se, pois, que é urgente a demanda por 
políticas de incentivo aos cursos de licenciatura, 
principalmente na área de Física. Sem esse incentivo aos 
estudantes de licenciatura, desenha-se, para um futuro 
próximo, uma escassez ainda maior destes profissionais da 
educação. Além desse incentivo, é vital que ocorra uma 
melhoria na qualidade nos cursos de formação inicial 
(graduação) e um aumento substancial na quantidade de 
cursos de formação continuada, olhando com maior atenção 
os professores de Física não formados em Física.  

Podemos considerar que o ensino de Física passa por 
um momento de transformações. Existem muitas críticas 
sobre como o ensino está sendo administrado e todos têm a 
sua parcela de culpa: alunos, professores, escolas, 
universidades, governos, autores e editoras de livros 
didáticos, pesquisadores etc. Muito se pesquisa sobre essa 
problemática, mas pouco chega efetivamente às escolas. No 
caso da Física, com o crescente desinteresse dos alunos 
pela disciplina, os professores, mais do que aceitarem 
sugestões, necessitam de ajuda. Realizar pesquisas sobre 
como o ensino de Física chega às escolas e 
consequentemente aos professores é um dever que, 
infelizmente, ainda não está no cerne de todos os envolvidos 
com o ensino de Física. Os cursos de formação continuada 
seriam, segundo nossa opinião, o elo mais rápido para que 
as pesquisas em ensino de Física cheguem aos professores, 
graduados em Física ou não. 

É muito difícil para um professor da rede pública 
(Ensino Básico, Fundamental ou Médio) se sentir motivado 
a buscar novas metodologias ou a se aperfeiçoar quando ele 
trabalha em um ambiente nada propício a isso, como por 
exemplo: baixos salários, pouca hora-atividade, excesso de 
alunos por sala de aula, ou falta de estrutura dentro da 
escola (espaço físico, bibliotecas ou Laboratórios, por 
exemplo). Um bom começo seria fornecer melhores 
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condições de trabalho às escolas e aos professores, a 
começar por melhores salários e mais tempo de hora 
atividade para o professor fazer seus trabalhos e poder 
estudar e/ou pesquisar materiais, recursos ou metodologias 
para levar para a sala de aula. 

Para um ensino de qualidade, que busca formar alunos 
capazes de interagir na realidade para transformá-la, 
devemos pensar primeiro na formação e no aperfeiçoamento 
de professores, trabalhando o desenvolvimento de 
habilidades que possibilitem a eles adaptações às 
complexas interações sociais, culturais e tecnológicas de 
nossa sociedade.  

A transformação da sociedade é muito rápida, e a 
escola precisa se adaptar a essa realidade, aproximando a 
“vida escolar” da “vida cotidiana”. Os PCN são claros quando 
indicam uma nova visão de mundo que deve ser “absorvida” 
pela escola e, consequentemente, pelo professor: 

 

No contexto atual, a inserção no mundo do 
trabalho e do consumo, o cuidado com o 
próprio corpo e com a saúde, passando pela 
educação sexual, e a preservação do meio 
ambiente são temas que ganham um novo 
estatuto, num universo em que os referenciais 
tradicionais, a partir dos quais eram vistos 
como questões locais ou individuais, já não 
dão conta da dimensão nacional e até mesmo 
internacional que tais temas assumem, 
justificando, portanto, sua consideração 
(BRASIL, p.27, 1997). 

 

Para que isso ocorra, os professores devem ser 
capazes de levar essas temáticas à discussão, utilizando e 
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analisando criticamente seus reflexos na vida social, política, 
cultural e tecnológica. Para isso, é necessária uma revisão 
geral dos cursos de formação, inicial e continuada, visando 
a melhorar a formação, buscando desenvolver 
características que permitam que os professores se tornem 
críticos, reflexivos, lúdicos, dinâmicos e interativos. Para 
Libâneo (2001, p.9), “Não há reforma educacional, não há 
proposta pedagógica sem professores, já que são os 
profissionais mais diretamente envolvidos com os processos 
e resultados da aprendizagem escolar”. Para melhorar a 
educação na sua totalidade, o ponto de partida são os 
professores. 
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

MICHEL CORCI BATISTA 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Campo Mourão - PR 

Os resultados de muitas pesquisas em ensino de física 
são unânimes em considerar a importância das atividades 
experimentais para uma melhor compreensão sobre dos 
fenômenos físicos (PARANÁ, p.71).  

Alguns autores, como Gaspar (2003), Batista (2009) e 
Araújo (2003), sugerem a utilização de atividades 
experimentais, como forma de estimular o aluno, 
beneficiando sua aprendizagem sendo, portanto, 
considerada uma ferramenta capaz de auxiliar na 
compreensão de conceitos, princípios e leis da física. 

As dificuldades e os erros decorrentes das experiências 
realizadas em um laboratório podem proporcionar uma 
reflexão, uma discussão entre os alunos e principalmente 
entre professor e aluno. Nesse sentido, é fundamental que o 
professor compreenda o papel da experimentação no ensino 
de física e no processo de construção do conhecimento. 
Essa compreensão determina a necessidade (ou não) das 
atividades experimentais nas aulas de física.  

Experiência, experimento ou atividade prática 

A professora Berenice Alvares Rosito (2001) propõe 
uma reflexão muito importante sobre a experimentação, 
tomando como ponto de partida o significado atribuído aos 
termos experiência, experimento e atividade prática.  

Experiência: o conceito de experiência é polissêmico, 
portanto, é necessário indicar sempre qual a noção de 
experiência que se quer trabalhar. Usando a concepção de 
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filósofos e psicólogos, a experiência é um conjunto de 
conhecimentos individuais ou específicos que constituem 
aquisições vantajosas acumuladas historicamente pela 
humanidade. Dessa forma, experiência é um conjunto de 
vivencias (ROSITO, 2001, p. 151). 

Experimento: ensaio científico destinado à verificação 
de um fenômeno físico. Portanto, experimentar implica pôr à 
prova, ensaiar, testar algo. A experimentação verifica uma 
hipótese proveniente de experimentos, podendo chegar, 
eventualmente a uma lei, dita experimental (ROSITO, 2001, 
p. 152). 

Atividade prática: ato ou efeito de praticar, uso, 
exercício, aplicação de teoria. Hodson (1994) considera 
atividade prática qualquer trabalho em que os alunos 
estejam ativos e não passivos (ROSITO, 2001, p. 152). 

Principais tipos de abordagens das atividades 
experimentais 

ARAÚJO e ABIB (2003) classificaram as atividades 
experimentais em três tipos de abordagens ou modalidades 
(atividades de demonstração, de verificação e de 
investigação). 

Atividades de demonstração: As atividades 
experimentais demonstrativas são aquelas nas quais o 
professor executa o experimento enquanto os alunos apenas 
observam os fenômenos ocorridos. São frequentemente 
integradas às aulas expositivas, sendo realizadas no seu 
início, como forma de despertar o interesse do aluno para o 
tema abordado, ou término da aula, como forma de 
relembrar os conteúdos apresentados (ARAÚJO, ABIB, 
2003). 
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O emprego dos experimentos demonstrativos em sala 
de aula, em alguns casos é até mesmo recomendado, 
especialmente quando existem poucos recursos materiais, 
quando não se dispõe de um espaço físico apropriado em 
que todos os alunos possam participar da execução de um 
determinado tipo de experimento; ou quando o professor 
dispõe de pouco tempo para a realização de experimentos, 
podendo incluí-los no contexto da aula dialogada (ARAÚJO; 
ABIB, 2003; GASPAR; MONTEIRO, 2005). 

Neste tipo de atividade, o professor é o principal agente 
do processo. Cabe a ele exercer o papel de liderança, 
montar o experimento, fazer questões aos alunos, executar 
os procedimentos, destacar o que deve ser observado e, 
sobretudo, fornecer as explicações científicas que 
possibilitam a compreensão do que é observado. Embora a 
interação entre os alunos não seja tão favorecida cria-se um 
ambiente propício à aprendizagem (GASPAR; MONTEIRO, 
2005). 

Atividades de verificação: As atividades 
experimentais de verificação, são aquelas empregadas com 
a finalidade de se verificar ou confirmar alguma lei ou teoria. 
Os resultados de tais experimentos são facilmente 
previsíveis e as explicações para os fenômenos geralmente 
conhecidas pelos alunos (ARAÚJO; ABIB, 2003). Pelo fato 
de necessitar da abordagem prévia do conteúdo, essa 
modalidade de atividade experimental deve ser realizada 
após a aula expositiva. 

Os professores que empregam as atividades de 
verificação em suas aulas, destacam que elas servem para 
motivar os alunos tornando o ensino mais realista e palpável, 
fazendo com que a abordagem do conteúdo não se restrinja 
apenas ao livro didático. Assim, esta forma de atividade 
experimental, proporciona aos alunos a oportunidade de 
visualizarem os fenômenos que obedecem à lógica da teoria 
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apresentada, em que, entende-se que a aprendizagem 
também é favorecida (ARAÚJO; ABIB, 2003). 

Atividades de investigação: Os experimentos do tipo 
investigativo frequentemente citados nos estudos mais 
recentes sobre experimentação, representam uma 
estratégia para permitir que os alunos ocupem uma posição 
mais ativa no processo de construção do conhecimento 
participando em todas as etapas da investigação, desde a 
interpretação do problema até uma possível solução para o 
mesmo. As abordagens tradicionais de experimentação 
(demonstração, verificação) oferecem poucas oportunidades 
para que os estudantes possam analisar situações 
problemáticas, coletar dados, elaborar e testar hipóteses, 
argumentar e discutir com os colegas. 

A atividade de investigação pode ser a própria aula ou, 
em alguns casos, mais de uma aula. Uma vez que envolvem 
uma série de etapas a serem desenvolvidas pelos 
estudantes, desde a análise do problema, levantamento de 
hipóteses, preparo e execução dos procedimentos, análise e 
discussão dos resultados. 

O papel do professor neste tipo de atividade é também 
bem distinto daqueles apresentados anteriormente. Sua 
função aqui, é essencialmente auxiliar os alunos na busca 
das explicações causais, negociar estratégias para busca 
das soluções para o problema, questionar as ideias dos 
alunos, incentivar a criatividade em todas as etapas da 
atividade, ou seja, ser um mediador ou facilitador do 
processo entre o grupo e a tarefa, intervindo nos momentos 
em que há indecisão, falta de clareza ou consenso. Apesar 
de demandar mais tempo e exigir mais atenção e auxílio do 
professor, essa forma de organização da atividade 
experimental captura a atenção dos alunos e melhora seu 
envolvimento com as atividades (ARAÚJO E ABIB, 2003). 
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Recentemente algumas propostas vem unindo dois 
destes três tipos de abordagem experimentais, daí surgiu as 
demonstrações experimentais investigativas, que podem ser 
feitas em sala de aula como uma demonstração comum, 
mas, planejada de tal forma que os alunos participam 
ativamente, trabalhando em pequenos grupos, levantando 
hipóteses, testando as hipóteses e apresentando conclusões 
sobre a atividade apresentada e mediada pelo professor.  

De acordo com Araújo e Abib (2003), as 
demonstrações experimentais são apresentações realizadas 
pelo professor na qual ele fundamenta a explicação de 
conceitos ou modelos físicos. Tais demonstrações podem 
ser realizadas tanto em sala de aula quanto em laboratórios 
de ensino e terão por objetivo a melhor visualização por parte 
do aluno no que está sendo discutido em sala de aula. 

Apesar de enfrentar diversos problemas para sua 
realização, tais como falta de equipamentos adequados e, 
muitas vezes, até mesmo falta de orientação pedagógica 
correta, essas demonstrações são de grande valia, 
pesquisas em ensino têm demonstrado a eficácia de 
atividades envolvendo demonstrações e experimentos na 
percepção e estruturação de conceitos físicos em aulas de 
ciências (CARVALHO e PEREZ, 2006; ARRUDA e LABURU, 
2005).  

Sabe-se que muito se tem utilizado a teoria de Vygotski 
na análise das relações de ensino, e de acordo com Gaspar 
(2014), tal teoria pode também ser utilizada na 
fundamentação destas atividades de demonstrações 
experimentais. 

Ainda de acordo com Gaspar (2014), todo o conteúdo 
de física pode ser ensinado por meio de diferentes 
estratégias pedagógicas, desde que elas desencadeiem 
interações sociais das quais o professor participe como 
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parceiro mais capaz. Nesse sentido a realização de uma 
atividade experimental demonstrativa só possibilita a 
aprendizagem do conteúdo envolvido, se o grupo de alunos 
contar com a colaboração de alguém que domine esse 
conteúdo (GASPAR, 2014, p.211) 

Para Vygotski (1991), a colaboração é essencial ao 
desenvolvimento da criança. A interação deste jovem com 
os demais indivíduos fará com que adquira um conhecimento 
mais amplo, essa colaboração não se restringe ao professor-
aluno, mas também com todos os demais que envolvem este 
jovem. Estas interações que ocorrem em sala de aula são 
essenciais ao desenvolvimento do aluno, mas não podem 
ser vistas isoladamente. Desta forma, as demonstrações 
experimentais, para apresentarem êxito devem ser 
realizadas seguindo uma determinada disposição, retratada 
a seguir. 

Ao verem um determinado equipamento ou material, os 
alunos, a princípio, não saberão o que o professor deseja 
fazer ou como funciona tal equipamento, porém é provável 
que façam suas suposições sobre o que será realizado. O 
professor terá por tarefa unir cada uma destas definições de 
seus alunos e para isso deverá fazer uma discussão prévia 
deixando claro o objetivo de sua demonstração e explicando 
os conteúdos que estarão envolvidos. 

Neste momento, o professor poderá desafiar o aluno 
perguntando o que eles acreditam que irá ocorrer, isso fará 
com que eles interajam e pensem a respeito do conteúdo 
bem como auxiliará o professor em perceber as concepções 
pessoais trazidas pelos alunos redirecionando, quando 
necessário, sua atividade. 

Em seguida deve ser feito o desenvolvimento da 
demonstração. Este momento trará como objetivo tornar 
mais eficiente a inter-subjetividade, ou seja, o professor fará 
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questões aos alunos diretamente relacionadas com o tema, 
fenômenos e conceitos. As respostas serão anotadas e 
relacionadas para que eles tenham consciência de suas 
concepções, o professor então, apontará os aspectos 
críticos a serem observados tendo em vista o modelo teórico 
explicativo a ser exposto ao final da apresentação. 

Por fim, faz-se a explicação da demonstração em que 
se deve apresentar aos alunos o modelo teórico que irá 
definir os conceitos e explicar os fenômenos apresentados 
com a demonstração. Nesta fase devem ser retomadas as 
explicações e ideias que foram propostas no início 
comparando-as com o modelo explicado na aula 
experimental. 

Desta forma, é possível aperfeiçoar o conhecimento 
que os adolescentes trazem de sua vivencia aplicando-se, 
portanto, o método de Vygotski, pois o adolescente entra em 
contato com algo novo apresentado por alguém que possui 
um conhecimento (dentro do que esta sendo estudado) mais 
amplo do que aquele trazido por este aluno e com isso 
aprende algo diferente além do contato com seus colegas 
que também trazem novidades capazes de aumentar sua 
gama de conhecimento. 
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CATAPULTA 

APARECIDA BANDEIRA PAIO 

Colégio Estadual Professor Benoil-EFM 
Ourizona/PR 

INÊS APARECIDA VICENTE 

Colégio Estadual Parigot de Souza-EFMP 
Mandaguaçu/PR 

Colégio Estadual Professor Benoil-EFM 
Ourizona/PR 

Introdução 

As Catapultas surgiram como armas usadas pelos 
gregos, tendo seu auge no Império Romano e na Idade 
Média. Seu princípio de funcionamento é simples, ela 
armazena energia para liberar de uma única vez lançando 
um objeto longe.  

As catapultas tinham como função principal a 
derrubada de muros de castelos e fortes com o uso de 
pedras. Com o tempo ela foi usada para atear fogo nas 
cidades fortificadas usando pedras banhadas com líquidos 
inflamáveis ou até mesmo ferro quente. Era possível também 
usar a catapulta como arma biológica, arremessando 
carcaças de animais doentes, para infectar quem estivesse 
protegido pelos muros de uma fortificação. Também foram 
usadas em campos abertos, para isso, era necessário fazer 
marcas de alcance. Mantinha uma boa distância do exército 
inimigo e atiravam pedras de teste, a fim de marcar uma faixa 
de distância. Assim quando os exércitos inimigos entrassem 
nesta faixa de alcance, os projéteis eram arremessados, o 
que destruía a formação inimiga. 
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Conceitos físicos relacionados: 

Conservação de energia (energia cinética e potencial 
elástica e gravitacional) e Lançamento Oblíquo. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Duas tábuas de madeira de 40 cm x 8 cm; 

• Duas tábuas de madeira de 73 cm x8 cm; 

• Duas tábuas de madeira de 30 cm x 8 cm; 

• Uma tábua de madeira de 37 cm x 8 cm; 

• Uma tábua de 65 cm x 8 cm; 

• Uma tábua de 36 cm x 8 cm; 

• 2 pedaços de madeira no formato de triângulo 
retângulo (recomenda-se que os lados do ângulo 
reto tenham pelo menos 10 cm de comprimento); 

• 2 pregos grandes e grossos; 

• Parafusos ou pregos (que tenham tamanho 
suficiente para pregar ou parafusar as madeiras 
utilizadas); 

• Furadeira; 

• Brocas (uma delas precisa ter um diâmetro pouca 
coisa maior que o diâmetro dos pregos grandes. As 
outras devem ser suficientes para facilitar o uso dos 
parafusos na madeira); 

• Trena; 

• Serrinha de cortar metal; 

• Martelo ou chave de fenda (dependendo se usar 
pregos ou parafusos); 

• Garrafa pet pequena; 
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• 3 Parafusos de ganchos; 

• Elásticos comprados na farmácia (que precisam ter 
diâmetro menor que o buraco do gancho nos 
parafusos; 

Como montar: 

Pregue ou parafuse as 2 tábuas de 40 x 8 cm e as 2 de 
73 x 8 cm formando um retângulo que servirá como base. 

 
Imagem 1. 

Utilize as duas tábuas de 30 x 8 cm e a tábua de 37 x 
8 cm para e pregue-as (ou parafuse) nas laterais da base 
(feita no passo anterior) na distância de um terço do 
comprimento, formando o que será o suporte da catapulta. 

 
Imagem 2. 
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Para deixar a estrutura o mais forte possível, corte 2 
triângulos de madeira e fixe-as entre as madeiras da base e 
da haste. 

 
Imagem 3. 

Para fazer o braço da alavanca, corte o fundo da 
garrafa PET em um tamanho que fique entre 2 e 3 dedos e 
parafuse o fundo da garrafa na ponta da tábua de 65 x 8 cm. 

 
Imagem 4. 

Corte o excesso do parafuso com a serrinha de metal 
se ele atravessar a madeira. 
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Imagem 5. 

Logo ao lado do fundo da garrafa PET, a uns 2 ou 3 
centímetros dela, utilizar o parafuso com gancho e parafusa-
lo até o fim. Caso o parafuso atravesse a madeira deixando 
uma sobra, utilize a serrinha de metal e corte o excesso. 

 
Imagem 6. 
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Esse braço da alavanca deve ser pregado (ou 
parafusar) a tábua de 36 x 8 cm na metade dela. 

 
Imagem 7. 

A imagem acima também mostra onde esse braço da 
alavanca (com esses 2 pedaços de madeiras) deve ser 
posicionado na base da catapulta. Ele deve ficar instalado na 
metade da distância entre o suporte da catapulta e a borda 
externa mais próxima. 
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Imagem 8. 

É importante destacarmos que esse braço da alavanca 
precisa ser móvel para girar sobre o eixo onde ele é preso 
na base.  

Com a furadeira e uma broca, faça um furo em cada 
lado da base onde vai ser instalado o braço da alavanca, 
assim como em cada lateral da madeira que vai ser 
encaixada ali. 

Com o braço da alavanca posicionado no lugar correto, 
os pregos grandes devem ser inseridos (encaixados) nos 
respectivos buracos para manter o braço da alavanca 
posicionado na base (ver imagem 8). Se os buracos feitos 
com a broca forem pouca coisa maiores que o diâmetro dos 
pregos, o braço da alavanca vai se manter no lugar correto 
e conseguirá girar livremente. 

No suporte da catapulta (parte que fica na vertical), no 
lado virado para o fundo da garrafa no braço da alavanca, 
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use os 2 parafusos com ganchos restante e parafuse cada 
um na parte superior em cada um dos lados desse suporte. 
Para facilitar, use uma furadeira e uma broca de diâmetro 
menor que o diâmetro do parafuso. 

 
Imagem 9. 

A catapulta agora está pronta para receber o elástico. 
Não há um tamanho certo para ele, a questão é que quanto 
mais curto, mais força será necessária para estica-lo e maior 
será a “potência” da catapulta, entretanto, aumenta o risco 
de rompimento do elástico e também aumenta a força 
sustentada pela estrutura da catapulta. 

As pontas do pedaço do elástico precisam ser muito 
bem presas, uma em cada um dos ganchos parafusados no 
passo anterior e ainda passar por dentro do gancho 
parafusado no braço da alavanca perto de onde foi 
parafusado o fundo da garrafa. 
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Imagens 10 e 11. 

A melhor forma de estimar um pedaço de elástico que 
seja o mais ideal possível na catapulta é levantar o braço da 
catapulta até que ele toque na madeira da parte superior do 
suporte e aí estimar um pedaço que seja suficiente para 
prender nos ganchos do suporte passando pelo gancho do 
braço da alavanca. 

Sua catapulta está pronta! 
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Imagem 12. 

Como funciona: 

Puxe o braço da alavanca esticando bem o elástico até 
que este chegue na parte traseira. Coloque uma pequena 
bola ou outro objeto leve no fundo da garrafa pet que serve 
de suporte no braço da alavanca e quando tudo estiver 
pronto, solte o braço da alavanca e observe o que acontece. 

Dicas de funcionamento: 

• Nunca usar a catapulta se o elástico apresentar 
ressecamento ou rachaduras; 

• Bola sempre de massa pequena; 

• Manter o elástico sempre com boa flexibilidade; 

• Alavanca sem obstáculo e com o menor atrito 
possível, para que possa se movimentar livremente. 

Recomendações de segurança: 

• Mantenha o rosto longe da área que o braço da 
catapulta percorre durante o arremesso. 
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Possibilidades no ensino de Física: 

As catapultas são equipamentos com uma importância 
histórica muito grande para humanidade. Ela teve um papel 
importante também nas guerras, seu princípio de 
funcionamento, que envolve o princípio de alavancas, ajudou 
muito a facilitar o trabalho dos seres humanos, propiciando 
que eles conseguissem fazer coisas que não conseguiriam 
fazer com suas próprias mãos, principalmente ações que 
envolviam o uso de força.  

O experimento consegue apresentar bem a questão da 
conservação de energia mecânica (energia cinética, energia 
potencial gravitacional e energia potencial elástica) podendo 
fazer com que os alunos consigam relacionar a influência 
que a massa a ser lançada ou o tipo e tamanho do elástico 
tem com relação ao alcance ou velocidade da massa 
lançada. 

Outro assunto importante que pode ser facilmente 
abordado com este experimento é a questão do lançamento 
obliquo. É possível fazer todo um estudo deste tipo de 
movimento, decompondo ele em movimento horizontal e 
vertical, estudando o alcance e velocidade e ainda 
relacionando com a questão da energia envolvida no 
sistema, em especial no elástico a ser usado. Pode-se usar 
elásticos de diferentes comprimentos, diferentes espessuras 
e até mesmo de diferentes tipos para ver a influência deles 
no movimento da massa a ser lançada. 

Todo o estudo matemático (equações) sobre o 
lançamento oblíquo pode ser desenvolvido a partir da 
manipulação da catapulta o que traz claros benefícios ao 
propiciar um melhor entendimento dos parâmetros do 
sistema e como eles influenciam no movimento da massa 
lançada. O mesmo pode ser feito para a conservação da 
energia mecânica. 
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Por mais que seja algo bem difícil de ser realizado nas 
salas de aula da atualidade em uma escola pública, uma 
atividade interessante que pode ser feita após todo o estudo 
da física da catapulta, é separar os alunos em grupos para 
que eles produzam as suas próprias catapultas com o 
modelo e estrutura que eles quiserem e depois apresentar 
em sala de aula. 

Outra atividade que pode ser proposta é uma pesquisa 
para os alunos realizarem sobre a importância que o uso de 
alavancas teve para a humanidade facilitando o trabalho 
manual. Os temas podem ser livres para os grupos ou o 
professor escolher alguns temas e indicar eles para cada 
grupo pesquisar e fazer uma apresentação em sala de aula 
com uma posterior discussão sobre o tema, tanto da parte 
da física quanto no benefício para os seres humanos. 

Referencias 

http://meninas-engenharia.blogspot.com.br/2012/12/principios-da-fisica-
aplicada-na.html 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/energia-potencial-
elastica.htm 
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GIROSCÓPIO 

IVANILDO FABRICIO DE OLIVEIRA 

Colégio Estadual Dr. José Gerardo Braga 
Maringá/PR 

 
Imagens 1 e 2. 

Introdução 

Muitas pessoas conhecem ou já brincaram com um 
“pião”, um brinquedo que apresenta um equilíbrio dinâmico 
em seu funcionamento para girar sobre seu próprio eixo. 
Assim, analogicamente explica-se o giroscópio, que desafia 
a gravidade do Planeta Terra. Este dispositivo mantem uma 
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roda menor girante em qualquer direção, logo este se 
equilibra na orientação da roda maior, devido ao princípio da 
Inércia. A gravidade tenta desequilibrar com o efeito de 
precessão, mas ele se mantém em equilíbrio dinâmico, 
dispensando as coordenadas geográficas. 

O giroscópio foi inventado em 1850 por Jean Bernard 
Léon Foucault (1819 - 1868), que o utilizou para mostrar que 
a Terra de fato gira sobre seu próprio eixo. 

 
Imagem 3: Fonte: https://naturezadafisica.com/2010/12/23/fisica-do-piao/ 

É usado como auxiliar em navegação de helicópteros 
controlados via por ondas de rádio. O aparelho giroscópio 
humano é usado para treinamento de astronautas. Na 
navegação marítima, substituiu a bússola e na aviação 
auxilia o piloto automático. Também é utilizado em misseis, 
celulares, consoles de vídeo game e foguetes, e até o 
Planeta Terra é considerado um grande giroscópio ao redor 
do Sol. 

Conceitos físicos relacionados: 

Inércia; MCU; Momento Angular e Tensão Elétrica. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• 2 CDs; 

https://naturezadafisica.com/2010/12/23/fisica-do-piao/
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• 1 Motor de carrinho elétrico; 

• Fios elétricos; 

• 1 bateria de 9,0 volts; 

• Fita isolante; 

• Cola quente; 

• Tesoura; 

• Lixa nº 120. 

O que pode ser substituído? 

• O CD pode ser substituído por tampas de vidro de 
conservas ou disco rígido de computador; 

• A bateria de 9V pode ser substituída por 02 pilhas 
AA ou 02 baterias de 3,0 V; 

• Pode-se adicionar uma chave para ligar e desligar o 
giroscópio, assim como um plug para a bateria. 

Montagem: 

Colar o CD no motor de carrinho elétrico com a cola 
quente, encaixando o eixo do motor no centro do cd. 

 
Imagem 4. 
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Na parte de trás do CD anexar a bateria com fita 
isolante e conectar os fios elétricos. Ao fazer isso, o motor já 
irá funcionar. 

 
Imagem 5. 

Recortar uma faixa pequena do segundo CD com uma 
tesoura e lixar as beiradas.  

Recortar e colar pedaços de fita isolante no centro do 
CD. 

 
Imagens 6 e 7. 

• Fixar o CD cortado no eixo do motor com a cola 
quente. 
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Imagem 8. 

Como funciona: 

Ligue a fonte elétrica e espere estabilizar a velocidade, 
após, coloque o aparato em pé sob uma superfície. O motor 
faz o eixo girar em conjunto com o CD até atingirem uma 
altíssima velocidade. O CD deve ficar em equilíbrio na 
vertical devido a rotação, por mais que tente desestabilizar, 
ele se mantém estável. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Este experimento apresenta algumas abordagens em 
dois eixos norteadores tanto na Mecânica quanto na 
Eletricidade, mais especificamente nos conteúdos: 
Movimento Circular Uniforme (MCU); 1a. Lei de Newton e 
Referencial Inercial; Estática; Tensão Elétrica; Potência 
Elétrica. 

Mecanicamente, o princípio físico do giroscópio está 
baseado na inércia já que apresenta um eixo fixo e outro eixo 
girando, servindo como referência de direção. Pode-se 
discutir com os alunos: 
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• O que seria Inércia e a sua relação com Galileu, 
Descartes e Newton? 

• Como este experimento pode nos ajudar a 
compreender um pouco mais sobre Referencial 
Inercial? 

Neste experimento ainda podemos relacionar os 
conceitos circulares com os elétricos. Sendo possível alterar 
o valor da tensão aplicada no circuito elétrico a partir 
substituição da fonte geradora e comparar os resultados 
obtidos. Como por exemplo, ao inserir uma pilha (1,5 V) o 
disco de rotação terá uma velocidade e posteriormente, ao 
alterar a fonte para uma bateria (9,0 V) observa-se uma 
velocidade proporcionalmente maior.  

Não obtivemos bons resultados ao utilizar as tensões 
de 1,5 V e 3,0 V, mas, empiricamente, percebeu-se que o 
aparato conseguiu ficar em equilíbrio estático com a tensão 
de 9,0 V atingindo o objetivo deste. Portanto, no MCU, pode-
se analisar qualitativamente as diferentes velocidades 
angulares ao variar a tensão, puxando um gancho para a 
frequência, aceleração centrípeta, raio do disco e o período. 
Questionando os alunos sobre: 

• O que aconteceu com a aceleração centrípeta e 
centrífuga para surgir uma velocidade maior? 

• Como seria possível comprovar matematicamente a 
relação entre a velocidade e o raio do disco neste 
experimento, baseando-se na equação v=2πRf? 

• Você seria capaz de representar alguns esquemas 
(desenhos) das componentes do circuito elétrico 
deste experimento destacando-se o receptor, a 
chave, a fiação, a alteração da tensão da fonte e a 
relação com a Potência Elétrica? 
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Em Estática, convém retratar o momento angular no 
eixo de rotação, os conceitos de centro de massa (CM), 
ponto material, Torque (T), Peso (Mg) e centro de gravidade 
(CG). Se possível, sugerir aos educandos a troca do disco 
de rotação por outro mais leve ou mais pesado, para 
evidenciar a interferência da massa neste eixo, e 
consequentemente, observa-se uma alteração na inclinação 
do disco fixo devido ao CM e CG.  

Ao utilizar este experimento como um recurso didático, 
percebe-se algumas vantagens, como: o fácil manuseio e a 
acessibilidade aos materiais de baixo custo, além da 
possibilidade de fazer relações interdisciplinares dos 
conteúdos das ciências Física e Química. Exemplificando, o 
funcionamento químico de oxirredução da pilha ou da bateria 
comparando com a produção de energia elétrica usada no 
circuito elétrico do aparato, confirmando que se trata de uma 
reação química em níveis eletrônicos. 

Referências 

CATELLI, F.; GIOVANNINI, O.; LAURIDO, V. G. Demonstração da lei da 
inércia? Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 38, nº 4, 2016. 

PORTO, C.M., PORTO, M. B. D. S. M. Galileu, Descartes e a elaboração 
do princípio da inércia. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 31, n. 4, 
4601, 2009. 

Como tudo funciona? Disponível em: 
http://ciencia.hsw.uol.com.br/node/36164/take. 

http://www.educacional.com.br/reportagens/testederelatividadegeral/def
ault24.asp. 

Efisica/USP. Disponível em: 
www.efisica.if.usp.br/mecanica/basico/referenciais/ 

Para saber mais: 

Tema 08 - Alguns Movimentos do Corpo Rígido | Aula 05 - Efeito 
giroscópio. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YAiouX5qSNY 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/node/36164/take
http://www.educacional.com.br/reportagens/testederelatividadegeral/default24.asp
http://www.educacional.com.br/reportagens/testederelatividadegeral/default24.asp
http://www.efisica.if.usp.br/mecanica/basico/referenciais/
https://www.youtube.com/watch?v=YAiouX5qSNY
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Dinâmica de um giroscópio: 
https://www.youtube.com/watch?v=jt1fHAk4nVM 

   

https://www.youtube.com/watch?v=jt1fHAk4nVM
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BARQUINHO POP POP 

ELIZABETE SILVA PIRES 

CEEBJA – Professor Manuel Rodrigues da Silva 
Colégio Estadual Vital Brasil 

Maringá/PR 

Introdução 

O primeiro registro que sugeriu a criação de uma 
máquina a vapor foi o do filósofo Heron de Alexandria no 
século I d.C.; ainda hoje, vinte séculos depois, esse princípio 
de transformação de calor em movimento é largamente 
utilizado pelo ser humano em suas atividades, com destaque 
para os setores de geração de energia elétrica e de 
transportes.  

O barquinho pop-pop é uma máquina térmica que 
funciona devido ao calor da chama de uma vela. A vela, 
acesa, transfere calor para o tubo e para a água dentro dele, 
que se vaporiza e expande-se, fazendo com que o barco se 
mova. Depois disso, a água se resfria e contrai. Dessa forma 
o barco move-se devido aos jatos de água, ou seja, “aos 
trancos”, daí a sua denominação pop-pop. 

Conceitos físicos relacionados: 

Transformação da energia térmica em energia cinética; 
Combustão; Expansão térmica dos gases; Condutores e 
isolantes; Terceira Lei de Newton: Ação e Reação; Empuxo. 

Materiais e ferramentas necessárias para construção: 

• Tesoura; 

• Estilete; 

• 1 lata de refrigerante; 

• Cola quente; 
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• Fita crepe; 

• Cola epóxi; 

• Fósforo ou isqueiro; 

• 1 vela palito de aniversário; 

• 3 canudos dobráveis; 

• Palitos de dente; 

• Isopor de bandeja de frios; 

• 1 cartão de crédito ou carteirinha; 

• 1 pedaço de madeira em forma de paralelepípedo, 
com as quinas perfeita; 

• 1 pedaço de cartolina ou papel mais duro; 

• Moldes: 
http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/como-
fazer-um-barco-a-vapor-barquinho-pop-pop/; 

• Elástico de dinheiro. 

 
Imagem 1. 
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Como montar: 

Fazer um furo no topo da lata com o estilete. 

 
Imagem 2. 

Retirar a “tampa” da lata com a tesoura. 

 
Imagem 3. 

Fazer um corte perpendicular ao corte da tampa para 
baixo. 
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Imagem 4. 

Recortar o fundo da lata também para obter uma folha 
de alumínio com cerca de 20 cm de comprimento e 10 cm de 
largura. 

 
Imagem 5. 
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Dobrar a folha de alumínio ao meio, deixar um pequeno 
espaço entre as pontas. 

 
Imagem 6. 

Prender com fita crepe ou fita adesiva na ponta. 

 
Imagem 7. 

Pegar um pedaço de madeira em forma de 
paralelepípedo e bater na ponta da folha de alumínio 
dobrada, até que a folha fique achatada. 
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Imagem 8. 

Pegar o molde abaixo, recorte-o de qualquer jeito. 

 
Imagem 9. 

Fazer 3 bolinhas de fita crepe ou adesiva, colar 
embaixo desse molde já recortado. 

Prender o molde na folha de alumínio horizontalmente. 
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Imagem 10. 

Recortar esse molde tendo como limites suas linhas 
externas não pontilhadas e nas laterais seguindo o limite da 
folha de alumínio. 

 
Imagem 11. 
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Pegar o pedaço de madeira com o canto reto, prender 
a peça obtida na lateral da tábua. 

 
Imagem 12. 

Dobrar em cima da linha pontilhada dos dois lados da 
peça. 

 
Imagem 13. 

Remover o molde de papel e reforce as dobras com o 
auxílio do cartão ou carteirinha. 
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Imagens 14 e 15. 

Colocar a peça obtida embaixo da tábua e bater uma 
vez para que as dobras fiquem achatadas. 

Colocar 3 canudos dobráveis com a dobra para fora na 
parte aberta da peça obtida. 

 
Imagem 16. 
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Misturar a cola epóxi e espalhar por toda a parte de 
alumínio fechando os menores espaços até que não haja 
nenhum buraco, com exceção de onde os canudos entraram. 

 

 
Imagens 17 e 18. 

Depois que a cola secar remover os canudos, pegar 2 
deles e marcar 4 cm do início da dobra até a parte menor do 
canudo e recortar o que estiver além desses 4 cm. 

Preparar mais um pouco de cola epóxi, passar na 
metade dos canudos, entre a dobra e a ponta mais próxima; 
fazer em apenas dois canudos. 
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Imagem 19. 

Inserir os canudos dentro da peça de alumínio, deixar 
aproximadamente 1 cm para fora, fechar a saída de ar 
usando cola epóxi, onde o canudo está, na parte superior da 
peça de alumínio, esperar secar. 

 
Imagens 20 e 21. 
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Colocar a peça de alumínio já selada dentro de um 
copo de água, soprar fortemente os canudos para garantir 
que não haja nenhum vazamento de ar. Caso haja, fechar o 
vazamento com mais cola. 

 
Imagem 22. 

Medir 10 cm do canudo a partir do fim da dobra, cortar 
o que vai além desses 10 cm. 

 
Imagem 23. 
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Recortar e anexar o molde abaixo em uma cartolina e 
montar seguindo as linhas dobrando sempre para dentro, 
prender com fita crepe. 

 
Imagens 24 e 25. 

Pegar a peça de alumínio e dobrar no molde de modo 
que a parte lisa da peça de alumínio ficar para dentro da 
dobra, prender com fita crepe. 

Passar cola quente na dobra do canudo até que esta 
endureça. 
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Imagem 26. 

Recortar o molde do barquinho. 

 
Imagem 27. 

Fazer 3 bolinhas de fita crepe ou adesiva, colar 
embaixo desse molde já recortado. 

 
Imagem 28. 
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Prender o molde na sobre o isopor de frios, recortar 
com uma tesoura, fazer o buraco com estilete, como indicado 
no desenho. 

 
Imagens 29, 30 e 31. 

Inserir os canudinhos e a peça de alumínio de forma 
que fiquem presos ao isopor, utilizar 2 elásticos de dinheiro. 

 
Imagem 32. 
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Encher de água por um dos canudinhos a peça de 
alumínio até que transborde pelo outro canudinho. 

 
Imagem 33. 

Cortar a vela até um tamanho que deixe o pavio bem 
perto da peça de alumínio. 

Fazer um suporte para vela com o restante do alumínio. 

 
Imagem 34. 

Acender a vela com o barquinho, e observar seu 
movimento na água. 
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Imagem 35. 

Como funciona: 

O barquinho pop-pop é um brinquedo com um motor de 
vapor muito simples, alimentado por uma vela. O nome vem 
do barulho feito por algumas versões dos barcos. Outros 
nomes são o barco do putt-putt, o barco louco, o flash-
steamer, o hot-ar-barco, o barco pulsando do motor da água. 
Em todo o mundo podem ser chamados Can-Can-boot, 
Knatterboot, toc-toc, Puf-Puf, Poof Poof, Phut-Phut ou 
Pouet-Pouet. 

A água que se encontra inicialmente na “caldeira” é 
aquecida pela chama da vela. Esta caldeira por sua vez é 
feita de alumínio, como a maioria dos metais é ótimo 
condutor de calor. Quando a água ferve formando vapor, a 
pressão deste se torna grande e suficiente para expulsar 
água pelas duas aberturas dos canudinhos. O barquinho 
reage movendo-se no sentido oposto. Com isso é formado 
um vácuo parcial no canudinho e a água é novamente 
sugada para dentro dele, repetindo-se assim o processo 
anterior. O barquinho a vapor é basicamente uma máquina 
térmica que transforma calor em movimento “ordenado”. 
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Dicas de funcionamento: 

O Barquinho Pop Pop, em geral obedecem ao seguinte 
princípio de funcionamento: energia química, transformada 
em energia térmica, transformada em energia mecânica. 

O funcionamento utiliza o vapor de água para 
transformar o calor proveniente da queima de combustível 
em movimento, o que possibilita a realização de trabalho. O 
combustível é queimado e os gases da combustão são 
conduzidos até uma saída dos canudinhos. Nesse percurso, 
os gases aquecem um recipiente cheio de água e a 
transformam em vapor. Sob pressão, o vapor é conduzido, 
provocando um movimento de “vaivém”, e, em seguida sai 
pelo canudinho. 

A utilização desse mecanismo se aplica a diferentes 
situações, tanto a um maquinário da indústria têxtil, quanto 
ao de uma locomotiva. 

Recomendações de segurança: 

• Tomar cuidado ao perfurar a latinha de refrigerante 
com o estilete, pois pode cortar a mão; 

• Muita atenção ao manusear o isqueiro, pois pode ter 
queimaduras nas mãos.  

Possibilidades no ensino de Física: 

Nesse experimento o movimento do barquinho “POP 
POP” é gerado pela transformação da Energia Química em 
Energia Cinética, ou seja, a Energia Química do combustível 
é convertida em movimento. 

Essa proposta tem como finalidade a realização de 
uma oficina pedagógica planejada para trabalhar conceitos 
físicos relacionados à energia a partir de uma abordagem 



65 

problematizada com a Física no Ensino Médio em uma 
atividade experimental, buscando identificar as 
potencialidades dessa atividade para a aprendizagem, bem 
como oferecer ao estudante uma atividade atrativa e 
estimulante ao estudo da Física. 

A atividade experimental consistiu na construção do 
barquinho, trabalhando conceitos relacionados não apenas 
à energia, mas conceitos da Física em geral: Transformação 
da energia térmica em energia cinética; Combustão; 
Expansão térmica dos gases; Condutores e isolantes; 
Terceira Lei de Newton: Ação e Reação; Empuxo. 

A grandeza Energia é um dos conceitos mais abstratos 
e, ao mesmo tempo, mais concretos constituídos pela Física. 
Essa contradição pode ser mostrada ao aluno quando a 
abordagem sobre as fontes de energia que sustentam a 
nossa sociedade: a energia proveniente do “esforço” 
humano e animal nos trabalhos agrícolas dos primórdios da 
civilização (e, em alguns lugares, mesmo nos dias atuais), a 
proveniente do vapor que impulsionou a primeira Revolução 
Industrial e a energia química proveniente dos combustíveis 
fósseis. Todas essas formas de energia contribuíram 
concretamente para a construção econômico-social das 
diversas comunidades presentes no mundo. Em 
contrapartida, a energia não é um ente material que 
podemos tocar. 

Para verificar até que ponto os alunos entendem o 
princípio de funcionamento do “Barquinho POP POP” 
elabore uma série de perguntas que deverão ser 
respondidas por eles. 

Assim, para além dos conceitos Físicos, no processo 
de ensino/aprendizagem sobre a energia o professor deve 
considerar o aspecto da evolução dinâmica do 
desenvolvimento do conceito de energia ao longo do tempo, 
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mostrando suas origens e transformações e revelando sua 
história. Essa abordagem pode ser feita trazendo também os 
aspectos sociais, políticos e econômicos, falando sobre as 
Revoluções Industriais que foram marcadas pelo 
desenvolvimento das diversas formas de energia. 

O professor deve, também, abordar os aspectos 
simultâneos nos processos de transformação de energia e 
examinar sua estrutura num determinado momento, como se 
fosse “fotografia”. 

Referências: 

VALADARES, E. C. Física mais que divertida; Belo Horizonte: 
UFMG,2012. 

XAVIER, C.; BENIGNO. B. Coleção Física aula por aula; v. 1. 
Mecânica. São Paulo, FTD, 2010. 

XAVIER, C.; BENIGNO. B. Coleção Física aula por aula; v. 2. Mecânica 
dos fluidos, termologia. São Paulo, FTD, 2010. 
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Artigo sobre o fato de a água que volta aos canudinhos não gerar 
propulsão (em inglês): https://arxiv.org/pdf/0908.3190.pdf 

http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/aapt/crane.htm. Acessado em: 
01/12/2016. 

https://arxiv.org/pdf/0908.3190.pdf. Acessado em: 01/12/2016. 

http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/como-fazer-um-barco-a-
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http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/Modalidad
e_1datahora_04_11_2014_19_43_47_idinscrito_29_13513016ebe91f2
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https://arxiv.org/pdf/0908.3190.pdf
http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/como-fazer-um-barco-a-vapor-barquinho-pop-pop/
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http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/Modalidade_1datahora_04_11_2014_19_43_47_idinscrito_29_13513016ebe91f285a5955d803580579.pdfe
http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/Modalidade_1datahora_04_11_2014_19_43_47_idinscrito_29_13513016ebe91f285a5955d803580579.pdfe
http://www.editorarealize.com.br/revistas/eniduepb/trabalhos/Modalidade_1datahora_04_11_2014_19_43_47_idinscrito_29_13513016ebe91f285a5955d803580579.pdfe
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TRAUMATROSCÓPIO 

INÊS APARECIDA VICENTE 

Colégio Estadual Parigot de Souza-EFMP 
Mandaguaçu/PR 

Colégio Estadual Professor Benoil-EFM 
Ourizona/PR 

 

APARECIDA BANDEIRA PAIO 

Colégio Estadual Professor Benoil-EFM 
Ourizona/PR 

Introdução 

No século XI foram registradas as primeiras 
experiências sobre a persistência retiníana pelo físico árabe 
Hlhiz, que formulou um “pião mágico” que verificava o tempo 
que as imagens persistiam no fundo do olho. A partir do 
século XVIII o físico Plateau estudou a duração da 
persistência visual usando para isto instrumentos 
mecânicos. Partindo da noção de que “todas as vezes que 
olhamos objetos que se movem rapidamente, a duração das 
impressões modifica a aparência”. Assim temos duas ilusões 
óticas: a primeira é a impressão de uma corrente de imagens 
que, na verdade, se sucedem de modo descontinuo, e a 
segunda é a mobilidade aparente de coisas realmente 
imóveis. 

Baseados nestes estudos o físico francês Paris 
inventou um aparelho chamado traumotropo (do grego 
truma = milagre, tropos movimento) em 1825. Consistia num 
pedaço de cartão, tendo de um lado um desenho. Por 
exemplo uma aranha e do outro uma telha, fazendo o cartão 
girar com o auxílio de um arame, podia-se observar que a 
aranha ficava sobre a telha, neste experimento podem ser 
utilizados vários outros tipos de desenhos. 
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Conceitos físicos relacionados:  

Óptica, formação das imagens, funcionamento do olho 
humano; como o celebro interpreta as imagens. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Pedaços de madeiras cortadas em círculos; 

• Barbante; 

• Cola; 

• Cola tipo “Super bonder”; 

• Lápis de cor; 

• Lápis preto; 

• Desenhos de pássaros; 

• Desenhos de gaiolas; 

• Palitos de churrascos; 

• Tesoura sem ponta. 

 
Imagens 1 e 2. 

O que pode ser substituído: 

• Círculos de madeira por círculos de papelão; 

• As imagens. 
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Como montar: 

Montagem com o Barbante 

Meça e marque o diâmetro dos círculos de madeira.  

Fure com uma furadeira nos pontos marcados do 
diâmetro na parte de cima para o fio e na parte do lado para 
o palito. 

 
Imagens 3 e 4. 

Pinte o desenho escolhido. 
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Imagem 5. 

Circule os desenhos com os círculos de madeira. 

 
Imagem 6. 

Verifique o centro da figura com o do círculo. 

 
Imagem 7. 
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Recorte as figuras. 

  
Imagem 8. 

Passe a cola em volta da figura recortada. 

 
Imagem 9. 

Colagem da figura com a parte de madeira circular. 
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Imagem 10. 

Cole a figura dois ao contrário da primeira figura. 

 
Imagem 11. 

Introduza uma agulha no furo da madeira no mesmo 
sentido do furo para abri-lo. 
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Imagem 12. 

Introduza o barbante no furo. 

 
Imagem 13. 

Corte o barbante 60 cm unindo as duas pontas. 
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Imagem 14. 

Montagem com o Palito: 

Preencha a lateral com cola. 

 
Imagem 15. 

Introduza o palito no furo preenchido com cola e 
verifique se está firme. 
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Imagem 16. 

Cole as figuras na parte de madeira. 

 
Imagem 17. 

Cole dos lados a figura sem a necessidade de inverte-
la. 
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Imagem 18. 

Como funciona: 

Montagem com o barbante: 

Pegue as duas pontas do barbante estique e gire. 

 
Imagem 19 e 20. 

Montagem com o palito: 

Gire o palito entre as mãos o mais rápido possível. 
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Imagem 19. 

Dicas de funcionamento 

Gire o barbante de um lado para o outro, ou role o palito 
entre as mãos. 

Recomendações de segurança 

• Procurar madeiras de marcenaria, já cortadas no 
formato circular; 

• No momento de perfurar a madeira, estar na 
presença de um adulto; 

• Usar tesoura sem ponta; 

• Observe na colagem, tem que estar invertido as 
imagens, ou seja, de um lado a figura deve aparecer 
invertida da outra. 

Possibilidades no ensino de física 

O professor pode explorar os primeiros conhecimentos 
de Ótica, já que muitas vezes não temos a oportunidade de 
chegar neste conteúdo, então pode-se utilizar deste simples 
experimento para explicar, a formação da imagem em 
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nossos olhos e nortear o aluno a prestar atenção na 
formação da imagem e ainda explicar para os alunos o que 
é uma imagem real e virtual. 

Também é possível utilizá-lo para explicar a construção 
de imagens conjugadas por uma lente convergente e 
divergente, dando explicações sobre elas e realizando 
construções de imagens com os alunos. 

Sobre o olho humano, que é um instrumento óptico 
atualmente sofisticado. O funcionamento pode ser 
comparado ao da câmara fotográfica: o olho é lente, a pupila 
é o diafragma e a retina é o sensor que capta a luz, conceitos 
que poderão ser explicados por meio do traumatroscópio. 

E por fim, a ilusão de ótica presente no experimento 
mostra que nosso sistema visual é muito limitado para 
processar com precisão todas as informações que nossos 
olhos absorvem, portanto, o cérebro funciona com base na 
interpretação mais provável. Em raras ocasiões, o cérebro 
faz uma interpretação errada, fazendo com que percebamos 
algo de forma imprecisa o que resulta em uma ilusão de 
ótica. Pessoas diferentes podem perceber as coisas de 
formas diferentes. Na verdade, se você já se esforçou para 
ver uma imagem “escondida” em um estereograma de 
imagem única, ou discutiu com um amigo sobre a cor de um 
vestido, você provavelmente observou que nem todos 
experimentam as ilusões visuais da mesma forma. 

Referencias 

http://www.comofazer.org/ciencia/como-fazer-passarinho-na-gaiola/ 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/ilusao-optica.htm 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=rip&cod=_opticahis
torico-ilusoesd 

http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-
imagem-no-olho-humano.html 

https://www.brainbashers.com/stereo.asp
https://www.shutterstock.com/blog/blue-black-dress-what-white-and-gold-really-looks-like
https://www.shutterstock.com/blog/blue-black-dress-what-white-and-gold-really-looks-like
http://www.comofazer.org/ciencia/como-fazer-passarinho-na-gaiola/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/ilusao-optica.htm
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=rip&cod=_opticahistorico-ilusoesd
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=rip&cod=_opticahistorico-ilusoesd
http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-imagem-no-olho-humano.html
http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-imagem-no-olho-humano.html
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http://educar.sc.usp.br/otica/instrume.htm 

http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-
optico.htm 

http://pt.scribd.com/F%C3%ADsica%20Caderno%20de%20Resolu%C3
%A7%C3%B5es%20/d/4030619-Fisica-B2-29-O-olho-humano 

http://efisica.if.usp.br/otica/basico/visao/olho/ 

Para saber mais 

http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-
imagem-no-olho-humano.html) 

http://educar.sc.usp.br/otica/instrume.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
http://www.mundoeducacao.com.br/fisica/olho-humano-um-instrumento-optico.htm
http://pt.scribd.com/F%C3%ADsica%20Caderno%20de%20Resolu%C3%A7%C3%B5es%20/d/4030619-Fisica-B2-29-O-olho-humano
http://pt.scribd.com/F%C3%ADsica%20Caderno%20de%20Resolu%C3%A7%C3%B5es%20/d/4030619-Fisica-B2-29-O-olho-humano
http://efisica.if.usp.br/otica/basico/visao/olho/
http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-imagem-no-olho-humano.html
http://fisicaolhohumanond.blogspot.com.br/2012/03/formacao-da-imagem-no-olho-humano.html
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CANALIZANDO A LUZ 

NIVALDO BERTOLINI 

Colégio Estadual do Jardim Panorama 
Colégio Estadual do Jardim Independência 

Sarandi/PR 

Introdução 

Cada vez mais nossa sociedade vem utilizando a fibra 
óptica como recurso eficaz em várias realidades a nossa 
volta, em especial nas telecomunicações. Informações são 
transmitidas com mais rapidez e eficiência em forma de 
pulsos de luz num tubo de fibra óptica, do que em fio de 
cobre por meio de pulsos elétricos. 

O funcionamento de fibra óptica é baseado no 
fenômeno da reflexão toda da luz. Quando a luz se propaga 
em um meio mais refringente (denso) e incide diagonalmente 
em uma superfície de separação com outro meio menos 
refringente, o raio de luz sofre um desvio em sua trajetória, 
aumentando o ângulo formado com uma suposta reta normal 
no ponto de incidência do raio luminoso. Para um 
determinado ângulo, chamado ângulo limite, toda a luz e 
desviada novamente para o primeiro meio de propagação, o 
mais refringente, ficando assim retida nesse meio. 

Conceitos físicos relacionados: 

Trajetória de raio luminoso; Refringência de meios de 
propagação da luz; Reflexão total e ângulo limite. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Caixa de leite longa vida; 

• Tubinho (de caneta); 

• Fita isolante (ou similar); 
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• Lâmpada; 

• Fio de cobre; 

• Plug macho de tomada; 

• Soquete para lâmpada; 

• Tesoura. 

 
Imagem 1. 

Como montar: 

Em uma das extremidades do fio condutor, ligue o 
soquete para a lâmpada e na outra extremidade, o plug para 
ligar na tomada (figura 2). Se preferir, adquira uma extensão 
já pronta em casa de produtos elétricos. 
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Imagem 2. 

Recorte a parte superior da caixa de leite longa vida 
deixando uma das laterais menores sem o recorte, formando 
assim, uma tampa. Faça esse corte aproximadamente 1 cm 
do topo da caixa (imagem 3). 

 
Imagem 3. 
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Contorne a parte recordada e a tampa formada com fita 
isolante para dar mais resistência e evitar que a caixa rasgue 
(imagens 4 e 5). 

 
Imagens 4 e 5. 

Na parte inferior da caixa, a uns 2 cm da base, fazer um 
furo que para o encaixe do tubinho, tomando o cuidado para 
o mesmo entre sem folgas, evitando assim, vazamento de 
água (imagem 6).  
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Imagem 6. 

Na parte superior da caixa, faça um recorte para que o 
soquete da extensão seja fixado à mesma, prendendo com 
o auxílio da fita isolante. 

 
Imagem 7. 

A imagem 8 ilustra a montagem final do experimento. 

 
Imagem 8. 
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Como funciona: 

Instale a lâmpada no soquete. Tampe a abertura do 
tubinho com o dedo e, com cuidado para não molhar a 
lâmpada, coloque água na caixa. Feche a tampa e ligue a 
extensão na tomada, liberando por fim, a saída da água pelo 
tubinho. 

Por todo o filamento formado pela água, não se 
observará efeito luminoso. Porém, ao colocar a mão na 
frente do filete de água, percebe-se a interação luminosa. 
Percebe-se também que à medida que se distancia da 
origem, ou seja, do tudo da caneta, o filete de água torna-se 
menos homogêneo. À medida que isso vai acontecendo 
também é possível observar a interação da luz com as gotas 
d’água. 

 
Imagem 9. 

Dicas de funcionamento: 

Quando mais escuro o ambiente, melhor a 
visualização. 
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Se ligarmos a lâmpada sem que haja água na caixa, 
percebemos que a luz se propaga em linha reta na mesma 
orientação do tubinho. 

Quando a lâmpada estiver acesa, deixar a tampa da 
caixa fechada. 

Uma sugestão é ligar uma pequena mangueira (de 
chuveiro, por exemplo) na parte superior da caixa. Dessa 
forma, o experimento pode permanecer funcionando por um 
tempo maior. 

Recomendações de segurança: 

Como se trata de um experimento que utiliza água e 
eletricidade, cuidar para que a parte elétrica não molhe. 

Cuidar para que a quantidade de água no interior da 
caixa não atinja a altura da lâmpada, evitando assim 
acidentes. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Princípio do funcionamento das fibras ópticas, 
amplamente utilizadas nas telecomunicações, medicina e 
sistemas de iluminação. 

Em especial, nas telecomunicações, os pulsos de luz 
funcionam como propagadores de códigos binários de um 
transmissor a um receptor. A grande diferença entre a 
comunicação por meio luminoso e um sistema convencional 
se deve ao fato da taxa de transmissão de informações 
estarem diretamente relacionadas à frequência do sinal. 
Como a frequência da luz é maior que a frequência de rádio 
ou de microondas (na faixa de 1014 a 1015 Hz, 106 Hz e 109 
Hz), respectivamente, a transmissão de informações ocorre 
em uma taxa maior.  
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Outro diferencial entre um pulso transmitido por uma 
fibra óptica e um cabo de cobre é a vantagem da distância 
entre a o transmissor e o receptor pode ser até 4 vezes 
maior. 

Abre-se então a possibilidade de abordagem sobre o 
estudo de frequência, as tecnologias envolvidas nos 
sistemas de telecomunicações e sobre código binário, que 
em última análise, é a forma com que todos os sistemas de 
computação se comunicam. 

Em medicina, exames como endoscopia é realizado 
com o auxílio de dois tubos de luz, um de entrada e outro de 
saída da luz, para que o médio possa visualizar a interior do 
corpo humano e assim agir com maior segurança e precisão. 

O destampar a caixa, o nível da água será máximo, 
consequentemente o alcance do filete d’água atingirá uma 
distância horizontal maior, distância essa que irá diminuindo 
com a diminuição da altura da água. Com isso pode-se 
demonstrar que a pressão exercida pelo líquido está 
relacionada com a altura do mesmo. 

Referências 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de 
física: ótica e física moderna. Rio de Janeiro: LTC, 1995; v. 4. 4ª ed. 

PIETROCOLA, Maurício. Física em contexto: pessoal, social e histórico: 
energia, calor, imagem e som. São Paulo: FTD, 2010; v. 2. 

VALADRES, Eduardo de Campos. Física mais que divertida: inventos 
eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 

Para saber mais. 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/artigos/aula_rapida_fibr
a_otica.pdf 

  

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/artigos/aula_rapida_fibra_otica.pdf
http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/artigos/aula_rapida_fibra_otica.pdf
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ESPELHO MÁGICO 

LUCIENE CRISTINA DARRONQUI 

Colégio Estadual Unidade Polo 
Colégio Estadual Manoel Rodrigues da Silva  

Maringá/PR 

Introdução: 

A luz é um conceito que foi estudado por muitos 
estudiosos desde a antiguidade. As notáveis constatações e 
explicações científicas colaboraram de forma 
impressionante e decisiva para o avanço tecnológico. 

No campo filosófico, o conceito de luz durante o 
iluminismo abrangia a aquisição do conhecimento e 
entendimento. Já no século XVIII, no campo científico houve 
duas vertentes, onde estudiosos afirmavam que a luz era 
uma onda e outros defendiam que era uma partícula. Essa 
divergência se manteve, até que no século XX, onde provou-
se a dualidade da luz, ou seja, ora a luz se comporta como 
uma onda, ora como uma partícula. 

Conceitos físicos relacionados:  

Reflexão e Refração da luz. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

Foi escolhido como material de custo baixo, uma caixa 
de papelão de tamanho 22 cm x 23 cm x 30 cm, podendo 
ser ela também de madeira ou outro material que suporte o 
vidro a ser colocado dentro da caixa e nas dimensões que 
desejar, pois dependendo desta escolha o que vai variar será 
o comprimento dos fios e o tamanho do vidro a ser colocado 
dentro da caixa, na diagonal da mesma. Dependendo das 
dimensões e do material da caixa a ser feita, em nada vai 
alterar o resultado do experimento. 
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• 2 lâmpadas de 40W de potência (127 V); 

• Tinta guache preta; 

• 1 pincel; 

• Um pedaço de vidro fumê de 34 cm x 20 cm com 
espessura de 5 cm; 

• 2 soquetes para lâmpadas; 

• 2 bonecos com tamanho de aproximadamente 11 cm 
com mesmas dimensões, e rostos diferentes; 

• Aproximadamente 1,40 m de comprimento de fio 
elétrico; 

• Dois “dimers” para lâmpadas (reguladores de 
intensidade de luz); 

• Alicate; 

• Chave de fenda; 

• Fita isolante preta; 

• Extensão elétrica (cabo AC); 

• Estilete; 

• Régua; 

• Cartolina americana preta; 

• Durex ou cola quente para fixar os bonecos. 
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Imagem 1. 

O que pode ser substituído: 

• A caixa de papelão pode ser substituída por uma de 
madeira ou outro tipo de material e do tamanho que 
desejar; 

• As lâmpadas podem ser de LED e a potência 
dependerá do tamanho da caixa escolhida; 

• A tinta guache pode ser substituída por um spray de 
tinta preta, só demandando um cuidado maior na 
hora da utilização, mas o efeito da pintura é bem 
melhor. 

Como montar: 

Pintar a caixa internamente com a tinta guache preta e 
esperar secar. 
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Imagem 2. 

Montar o circuito elétrico em paralelo com os soquetes 
os reguladores de luz e os fios. Veja na sequência de 
imagens. 

 
Imagem 3. 

 
Imagem 4. 
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Imagem 5. 

Escolher o que será a frente da caixa e fazer uma 
abertura com um estilete e régua (12 cm de comprimento 
e10 cm de largura) conforme a posição indicada na imagem 
abaixo. 

 
Imagem 6. 

Recortar a cartolina preta americana 16 cm x 18 cm e 
passar em volta da lâmpada no soquete, fazendo um cone e 
rosquear nos soquetes. 
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Imagem 7. 

Com fita adesiva preta, anexar os fios com os soquetes 
e as lâmpadas rosqueadas em dois cantos da caixa 
previamente estabelecidos. 

Em seguida colocar o vidro fumê na diagonal da caixa 
e fixar os bonecos com fita durex ou cola quente dentro da 
caixa em posição estratégica (no canto da caixa, bem no 
vértice e um de frente para o outro). 

 
Imagem 8. 
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Imagem 9. 

Fixar o regulador de luz com fita adesiva nos dois lados 
externos da caixa, sem ser a parte da abertura (parte frontal) 
e também cobrir os fios que aparecem. E finalizando 
fechando a tampa da caixa. 

 
Imagem 10. 
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Como funciona: 

Para observar o experimento é necessário que a 
pessoa olhe pelo recorte feito na frente da caixa. Nesse 
momento vai verificar um boneco. Enquanto a pessoa 
observa pela frente da caixa, uma outra pessoa fica atrás da 
caixa movimentando o regulador de luz. A lâmpada 
internamente voltada para á frente da caixa, totalmente 
acesa vai diminuindo sua intensidade enquanto a outra 
lâmpada vai aumentando, desta forma aparecerá outra 
imagem que será a do segundo boneco, sobreposto em cima 
do primeiro e a primeiro boneco não ficará mais visível.   

Dicas de funcionamento: 

Ao movimentar o regulador de intensidade de luz, 
observar o lado para acender e apagar as lâmpadas, 
enquanto a lâmpada que está acesa vai diminuindo a 
intensidade até a apagar a outra simultaneamente vai 
acendendo. 

Recomendações de segurança: 

Cuidado com a montagem do circuito elétrico, pois se a 
ligação dos mesmos não estiver correta pode ocorrer de não 
acender as lâmpadas ou de queimar todo o circuito 
causando um curto. 

As lâmpadas não podem ter uma potência muito alta, 
pois pode ocorrer o aquecimento da cartolina que envolve as 
lâmpadas e provocar um incêndio. Por isso não se 
recomenda usar lâmpadas incandescentes. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Este experimento é voltado para os conceitos da óptica, 
considerando que os educandos já tenham o conhecimento 
do que é uma onda eletromagnética, como a luz se propaga, 
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o que são fontes de luz e como ocorre a reflexão e a refração 
da luz. 

Numa abordagem mais enriquecedora é necessário á 
explicação da história da luz até os dias atuais, para que os 
educandos percebam que este conceito levou muito tempo 
a ser construído e graças a essa evolução temos 
equipamentos modernos e eficazes em diversas áreas do 
conhecimento, contribuindo de forma relevante para o 
avanço tecnológico. 

Considerando os conceitos de reflexão e refração já 
abordados, o experimento vem a ser construído pelos 
alunos, com o objetivo de analisar como estes mesmos 
conceitos ocorrem durante o processo que as lâmpadas 
ficam acesas dentro da caixa fechada, abrindo-se para 
discussão tal como: se as caixas terem tamanhos diferentes 
e outros tipos de lâmpadas, ou até mesmo lâmpadas 
coloridas, o experimento vai funcionar do mesmo jeito.  

Também é possível dentro deste contexto, trabalhar a 
física moderna com o conceito do modelo dual da luz, 
possibilitando uma formalização conceitual mais atual.  

Referências 

LIMA, D. da C. Evolução histórica do Conceito Físico da Luz. Trabalho 
de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Rondônia, Ji-Paraná, 
RO, 2012. Disponível em: 
http://www.fisicajp.unir.br/downloads/4732_tcc___debora_lima.pdf. 

Para saber mais: 

Filme “Lisbela e o prisioneiro” - em uma cena do filme acontece o truque 
de mágica onde um homem se transforma num lobisomem utilizando os 
conceitos físicos de reflexão e refração da luz. 

  

http://www.fisicajp.unir.br/downloads/4732_tcc___debora_lima.pdf
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ESPECTROSCÓPIO PARA CÂMERA DE SMARTPHONE 

RICARDO FRANCISCO PEREIRA 

Departamento de Física/Universidade Estadual de Maringá 
http://www.recursosdefisica.com.br 

 
Imagem 1. 

Introdução 

Newton foi o primeiro a perceber que a luz branca é 
uma mistura de luzes de todas as cores em proporções 
aproximadamente iguais. Ele demonstrou esse fato fazendo 
a luz incidir em um prisma de vidro e observando o espectro 
da luz refratada. Como no caso de um prisma de vidro o 
ângulo de refração depende do comprimento de onda, a luz 
refratada se espalha no espaço e as cores podem ser 
observadas isoladamente, como em um arco-íris.  

Na atualidade, o prisma pode ser trocado por uma rede 
de difração que é um pedaço de vidro (ou plástico) especial 
que, colocado dentro dos espectrógrafos, serve para separar 
a luz emitida pelos corpos celestes em suas componentes 
espectrais. Sobre este pequeno pedaço de vidro (ou plástico) 

http://www.recursosdefisica.com.br/
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são marcados milhares de linhas separadas entre si por uma 
distância muitíssimo pequena. Algumas das grades de 
difração mais finas chegam a possuir mais de 10000 linhas 
por centímetro. 

O espectro da luz solar contém uma faixa continua de 
comprimentos de onda e é por isso chamado de espectro 
contínuo. A luz emitida por gases rarefeitos apresenta 
apenas alguns comprimentos de onda. Cada comprimento 
de onda emitido pela fonte produz uma imagem separada da 
fenda colimadora do espectroscópio. Um espectro deste tipo 
é chamado de espectro de linhas. 

O espectroscópio permitiu a descoberta que cada 
elemento químico mostra um espectro com um arranjo único 
de linhas brilhantes, como uma impressão digital. 

A partir da Análise Espectral e do Espectroscópio, foi 
possível estudar o Universo e perceber que os mesmos 
elementos e muitas substâncias que conhecemos na Terra 
também estão espalhados pelo cosmo afora. 

Conceitos físicos relacionados: 

Composição de luz e difração. 

Materiais e ferramentas necessárias para construção: 

• Modelo de papel (pode ser baixado no link: 
https://www.dropbox.com/s/h81jz09dluctoct/Espectr
osc%C3%B3pios%20%20para%20celular%20-
%202016_vers%C3%A3o%20final.pdf?dl=0); 

• Um DVD (pode ser novo ou usado); 

• Fita; 

• Tesoura grande; 

https://www.dropbox.com/s/h81jz09dluctoct/Espectrosc%C3%B3pios%20%20para%20celular%20-%202016_vers%C3%A3o%20final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h81jz09dluctoct/Espectrosc%C3%B3pios%20%20para%20celular%20-%202016_vers%C3%A3o%20final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h81jz09dluctoct/Espectrosc%C3%B3pios%20%20para%20celular%20-%202016_vers%C3%A3o%20final.pdf?dl=0
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• Estilete; 

• 2 Réguas (opcionais). 

O que pode ser substituído: 

A fita isolante pode ser substituída por qualquer outro 
tipo de fita adesiva que bloqueie totalmente a luz. 
Recomendamos a fita isolante por ter boa aderência e baixo 
custo. 

Como montar: 

Acesse o link para baixar o arquivo em pdf com o 
modelo do espectroscópio e imprima o modelo. 

Observação: 

Recomendamos que o modelo do espectroscópio seja 
impresso em um papel mais grosso que o normal. Em 
especial recomendamos, para melhores resultados (deixa o 
espectroscópio um pouco mais resistente), que o modelo 
seja impresso em um papel de gramatura 180 g/m2, 
entretanto, a impressão pode ser feita em papel de 
espessura normal (gramatura 75 g/m2) sem problema. 

Corte toda a borda externa (linha contínua) do modelo. 

 
Imagens 2 e 3. 
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Com um estilete (bem afiado), corte o quadrado de 
borda contínua e fundo cinza e também a fenda marcada na 
cor preta do outro lado. 

Observação:  

Ao cortar a fenda tome cuidado para não rasgar muito 
o papel, mas não se preocupe se ela ficar maior que a área 
indicada na cor preta. Isso pode ser consertado com a fita 
isolante depois. 

 
Imagem 4. 

Cuidado ao cortar essa parte para não danificar a 
superfície onde estiver trabalhando. 

 
Imagens 5 e 6. 

O modelo agora está pronto para ser dobrado. 
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Imagem 7. 

Agora é começar a dobrar no modelo nas linhas 
pontilhadas. Recomenda-se usar 2 réguas para fazer as 
dobragens mais perfeitas possíveis. Coloque uma por cima 
do modelo marcando a linha pontilhada, onde se quer dobrá-
la e com uma segunda régua por baixo do modelo, usá-la 
para dobrar o papel. Faça isso dobrando em todas as linhas 
pontilhadas. 

 

 
Imagens 8, 9, 10 e 11. 
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Com a tesoura, corte o DVD pela metade. 

 
Imagens 12 e 13. 

Ao olhar a parte cortada do DVD em perfil, ele é 
composto de 2 camadas, uma quase transparente (mais 
grossa) e outra roxa (mais fina). É necessário “enfiar” a ponta 
do estilete entre essas 2 camadas para separá-las. Ao 
conseguir fazer isso, vá aos poucos separando as 2 
camadas por toda a metade do DVD com muito cuidado para 
não quebrá-la. 

 
Imagens 14 e 15. 

A parte do DVD que será usada é a parte roxa e você 
terá que cortar um pedaço quadrado um pouco maior que o 
espaço quadrado que foi cortado no modelo de papel. 

Importante: 

O centro do quadrado precisa estar alinhado com a direção 
radial do DVD (conforme figura ao lado). Caso ele seja 
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cortado em uma posição aleatória, há grandes chances da 
câmera do smartphone não conseguir fotografar o espectro 
da luz porque o espectroscópio gera um espectro fora do 

campo de visão da câmera. 

 
Imagens 16 e 17. 

Agora é necessário prender o pedaço do DVD na parte 
de trás da abertura feita no modelo de papel. Use pedaços 
da fita isolante. 
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Imagens 18 e 19. 

Agora é a hora de começar a colar e montar o 
espectroscópio. A primeira etapa é usar um pedaço de fita 
isolante e fechar o tubo principal com a aba sendo colada 
pelo lado de fora. 

 
Imagens 20 e 21. 

Agora é necessário fechar a tampa do tubo com a fenda 
deixando as abas de papel (3) pelo lado de fora do tubo 
principal, colando-as com alguns pedaços de fita isolante. 

Observação: 

As abas de papel (3) podem ser colocadas por dentro 
do tubo e prender essa parte com fita isolante, mas a 
estrutura do tubo fica melhor quando ela é colada pelo lado 
de fora. 
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Imagem 22. 

Dobre a outra tampa de forma a fechar completamente 
o tubo e as 3 abas de papel da parte com o DVD se 
encontrem com as 3 abas da parte do tubo. Na sequência, 
use pedaços de fito isolante e cole essas abas com a parte 
do DVD ficando encaixada no tubo do espectroscópio. 

 
Imagens 23 e 24. 
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Para fazer a parte da fenda, é só colar 2 pedaços de 
fita isolante deixando a fenda desobstruída. 

Importante: 

Se o corte da fenda no papel ficou boa, é só posicionar 
os pedaços de fita isolante mantendo o espaçamento da 
fenda. Se o corte no papel ficou ruim e/ou maior que a 
marcação original, faça uma “nova” fenda usando os 2 
pedaços de fita isolante posicionando-os com um pequeno 
espaçamento entre eles. 

 
Imagens 25 e 26. 

Agora é só começar a cobrir todo o espectroscópio com 
fita isolante, sem deixar nenhuma abertura e nenhuma parte 
descoberta de fita. 

 
Imagens 27 e 28. 

Está pronto o espectroscópio. 
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Imagens 29 e 30. 

Como funciona: 

Para usar o espectroscópio é só grudar (com pedaços 
da fita isolante) ele na parte de trás de um smartphone 
alinhando com cuidado a parte do DVD com a câmera do 
aparelho. 

Também é possível olhar diretamente na abertura para 
ver o espectro da luz. 

Observação: 

Se o aparelho possuir algum tipo de capinha, grude o 
espectroscópio na capinha porque ficará mais fácil de usar. 
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Imagem 31. 

Agora é colocar o aparelho na capinha, abrir o 
aplicativo da câmera, apontar para uma luz e tirar fotografias 
dos espectros observados.  

 
Imagem 32. 
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Recomenda-se observar e fotografar a luz de diferentes 
tipos de lâmpadas tais como: fluorescente, fluorescente 
compacta, incandescente, LED, halógena, mista, diodo, 
sódio (lâmpada de postes que emite uma luz amarela) e 
mercúrio (lâmpada de postes que emite uma luz branca). 

Abaixo, uma composição de imagens comparando 
vários espectros de lâmpadas diferentes: 

 
Imagem 33: Composição de fotografias deitas com esse modelo de 

espectroscópio acoplado a câmera do smartphone Galaxy Note 5 da Samsung. 

Dicas de funcionamento: 

A primeira dica é desabilitar o flash da câmera para 
fotografar os espectros, caso contrário ele estragará as 
fotografias tiradas. 

As câmeras dos smartphones possuem muitas 
configurações que, se usadas corretamente, podem 
melhorar bastante a qualidade das fotografias e alguém com 
experiência nisso pode aproveitar para conseguir fotos 
melhores. 



112 

As câmeras dos smartphones mais modernos possuem 
um modo especial de configuração que é o HDR (High 
Dinamic Range) e com ele essas conseguem obter melhores 
fotografias. Se a câmera do seu smartphone possuir esse 
modo, use-o. 

Recomendações de segurança: 

Há que se ter um cuidado extra com o estilete ao usá-
lo para cortar fora a fenda e o quadrado que estão marcados 
no modelo de papel e com a tesoura, principalmente no 
momento em que for cortado o DVD porque é necessário 
fazer mais força para realizar o corte. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Nesse experimento o espectro é gerado por uma rede 
de difração (pedaço do DVD), que logicamente envolve o 
conceito de difração da luz. Apesar desse conceito ser 
considerado como assunto de Física Moderna e 
normalmente não ser abordado na Física do Ensino Médio, 
o espectroscópio e o processo de fotografar espectros 
podem sim ser bem aproveitados na sala de aula quando o 
professor estiver trabalhando sobre luz, especificamente, 
composição e dispersão da luz. 

Ao trabalhar a temática da composição da luz, são 
abordados o arco-íris e a dispersão da luz. O arco-íris é a 
projeção do espectro da luz solar (branca) gerada pela 
passagem da luz por gotículas de água no ar, ou seja, a 
refração da luz nas gotículas de água separa a luz branca 
nas luzes que as compõe, que neste caso é um espectro 
contínuo que vai do vermelho ao violeta. Esse 
espectroscópio também gera espectro de luzes, entretanto, 
não usa o fenômeno da refração para dispersar a luz, ele usa 
uma rede de difração, que neste caso, a luz é separada pelo 
fenômeno da difração. A diferença entre o que ocorre neste 
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espectroscópio e no arco-íris, é como o espectro é gerado, 
mas fisicamente eles mostram a mesma coisa. 

Esse espectroscópio e o processo de fotografar 
espectros de diferentes fontes pode ser usado pelo professor 
para estimular os alunos a investigar e obter informações da 
composição de luzes de diferentes espectros, indo além de 
abordar somente o arco-íris. 

Destacamos que essa é uma atividade que está 
relacionada com o uso de tecnologias porque é necessário o 
uso da câmera de smartphones para fotografar os espectros, 
sendo assim, constitui em usar o smartphone para se 
estudar Física. 

Outro ponto importante é que esse tipo de trabalho está 
relacionado com um ramo muito importante da física 
chamado de Espectroscopia que também foi e é muito 
importante para a Química, para a Astrofísica e para o ramo 
farmacêutico, dentre outros. Ao analisar o espectro da luz 
emitida ou absorvida por diferentes fontes, é possível 
identificar elementos e substâncias, com isso, foi possível 
descobrir novos elementos químicos, descobrir o que existe 
em outras estrelas e galáxias e descobrir e produzir novos 
medicamentos a partir de plantas ou substâncias medicinais 
conhecidas de povos indígenas. 

Também é possível fazer uma abordagem histórica 
sobre a descoberta e estudos do espectro da luz, que 
começa com Isaac Newton, passa por Joseph von 
Fraunhofer até chegar em Robert Bunsen e Gustav 
Kirchhoff, a criação do espectroscópio e da espectroscopia 
e suas contribuições para a Ciência. 

Na sessão “Para saber mais” desse texto, tem a 
indicação alguns vídeos complementares sobre esse 
assunto. 
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Referências: 

NEVES, M. C. D.; PEREIRA, R. F. (org.) Divulgando a Ciência: de 
brinquedos, jogos e do vôo humano, Maringá: Massoni, 2006. 

Modelo original do espectroscópio: https://publiclab.org/notes/abdul/10-
19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions 

Recursos de Física: http://www.recursosdefisica.com.br 

Para saber mais: 

Tutorial em vídeo da montagem do espectroscópio:  

https://www.youtube.com/watch?v=Iey6vG27Yqo 

Céu da Semana Ep. #226 - História da Astronomia: Espectroscopia: 

https://www.youtube.com/watch?v=fPeoEzsmoW4 

Fraunhofer, Bunsen e Kirchhoff: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOjq5xceyZU 

Espectroscopia no século XIX: 

https://www.youtube.com/watch?v=khh9HNYWm9Y 

Joseph Fraunhofer e as Linhas Espectrais: 

https://www.youtube.com/watch?v=tt-2ookc604 

  

https://publiclab.org/notes/abdul/10-19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions
https://publiclab.org/notes/abdul/10-19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions
http://www.recursosdefisica.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Iey6vG27Yqo
https://www.youtube.com/watch?v=fPeoEzsmoW4
https://www.youtube.com/watch?v=qOjq5xceyZU
https://www.youtube.com/watch?v=khh9HNYWm9Y
https://www.youtube.com/watch?v=tt-2ookc604
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GERANDO ENERGIA COM A BICICLETA 

ELENICE VALÉRIO 

Colégio Estadual José Luiz Gori. 
Mandaguari/PR 

 

 
Introdução 

Quando ouvimos falar em geradores de eletricidade, 
pensamos logo nas usinas e suas barragens; mas o dínamo 
de bicicleta é também um gerador que representa uma das 
duas maneiras conhecidas de se obter energia elétrica. 
Chamam-se geradores mecânicos de corrente elétrica, ou 
dínamos, aos dispositivos que transformam energia 
mecânica em energia elétrica. 

Os geradores das usinas e os dínamos de bicicleta são 
construídos de forma semelhante e têm o mesmo princípio 
de funcionamento. Dínamo é uma máquina para transformar 
energia mecânica em elétrica, através de indução 
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eletromagnética, gerando uma corrente contínua através da 
rotação de uma bobina no interior de um campo magnético 
gerado por imãs. 

Em ambos, há produção de energia elétrica a partir da 
energia mecânica de rotação de um eixo. A maior parte dos 
geradores de eletricidade – por exemplo em usinas 
hidroelétricas e termoelétricas, em alternadores de 
automóveis e outros – funciona com base em uma das leis 
fundamentais do eletromagnetismo – a produção de uma 
força eletromotriz induzida devido à variação do fluxo de um 
campo magnético. Os dínamos funcionam por meio de 
indução eletromagnética. 

Os dínamos se dividem em dois grandes grupos: 
Dínamo com corrente contínua e Dínamo com corrente 
alternada. O princípio de funcionamento dos dínamos em 
geral, tanto de corrente contínua como de corrente alternada, 
é a indução eletromagnética num quadro plano que gira num 
campo magnético uniforme. 

Conceitos Físicos Relacionados: 

Energia elétrica, Energia Mecânica, Transformação de 
Energia, Força eletromotriz, Campo magnético, Eletricidade 
e Magnetismo. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Bicicleta com o suporte na roda de trás para deixa-la 
suspensa; 
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Imagens 1 e 2. 

• Dínamo para bicicleta; 

• Lâmpada para bicicleta; 

 
Imagens 3 e 4. 

• Adaptador USB para carregar celular no carro; 

 
Imagem 5. 
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• Suporte para colocar o celular na bicicleta (pode ser 
montado um ou comprado um já pronto); 

 
Imagens 6 e 7. 

• Cabo USB para carregar o smartphone (o cabo 
precisa ser compatível com o smartphone a ser 
utilizado); 

• Smartphone 

• Ferro de solda; 

• Estanho; 

• 8 unidades de tamanho médio de Fita Hellerman 
(prendedor de plástico) 

 
Imagem 8. 

• 1 Díodo N1007; 

• Duas maçanetas de freios de bicicleta; 

• Voltímetro. 
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Materiais para a montagem do suporte para o celular: 

• 20 cm de Cano de 1 polegada; 

• Serra; 

• Parafuso com porca borboleta e aroelas; 

• Lixa; 

• Pincel atômico; 

• Régua; 

• Fogo; 

• Pedaço de madeira; 

• Furadeira; 

• Broca de 5 mm. 

Como montar: 

Adaptador para Carregador de Celular: 

Remova a tampa do adaptador e os circuitos internos. 

 
Imagem 9. 

Remova a mola e os pinos laterais. 
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Imagens 10 e 11. 

Solde 1 fio de cobre no polo negativo. 

 
Imagens 12 e 13. 

Solde outro fio no polo positivo. 

 
Imagens 14 e 15. 
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Solde o díodo N1007 no polo negativo. Cuidado para 
não inverter a polaridade. E isole o díodo com fita isolante. 

 
Imagens 16 e 17. 

Finalizar a etapa, colocando os circuitos de volta ao 
adaptador e feche-o, passe fita isolante em volta. 



122 

 
Imagens 18 e 19. 

Utilize as fitas Hellerman (prendedor de plástico) para 
prender o adaptador no guidão da bicicleta. 

 
Imagens 20 e 21. 

Agora para prender a lâmpada, utilize uma das 
maçanetas de freio caso não consiga colocar no guidão. 
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Imagem 22. 

Remova a luva do guidão da bicicleta para encaixar um 
dos freios e o suporte para celular. Primeiro coloque o freio 
e prenda o suporte, depois coloque o celular. 

 
Imagens 23, 24 e 25. 

Prenda o dínamo na bicicleta de maneira que ele tenha 
contato com a roda. 
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Imagem 26. 

Prenda os fios do dínamo com fitas Hellerman 
(prendedores de plástico) na bicicleta. Agora conecte o fio do 
dínamo na lâmpada e no adaptador.  

 
Imagens 27 e 28. 

Montagem do suporte: 

Pegue o cano marque ao meio no comprimento, corte 
com a serra e lixe as pontas. 
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Imagens 29 e 30. 

Aqueça o cano na chama de um fogão até ficar fácil 
para modelar. Utilize um pedaço de madeira para moldar 
.Depois de moldado, corte 3 tiras de 2cm de largura. 

 
Imagens 31 e 32. 

Corte 2 tiras ao meio (pelo comprimento) formando 4 
padaços. A terceira tira deixe inteira, leve ao fogo 3 tiras de 
10cm e uma de 20cm e molde usando uma capa de celular. 

 
Imagens 33 e 34. 
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Em seguida faça um furo em 2 tiras moldadas de 10cm. 
Na outra tira de 10cm e na peça de 20cm faça só um buraco 
para correr. 

 
Imagens 35 e 36. 

Nas outras de tiras, a de 10cm e na de 20cm, faça uma 
cavidade no meio no sentido do comprimento. 

 
Imagens 37, 38 e 39. 

Coloque a peça de 20cm com a cavidade em baixo e 
sobreponha com 1 peça de 10cm com furo, no mesmo 
sentido do comprimento. 
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Imagens 40 e 41. 

Na transversal, coloque uma peça de 10cm com a 
cavidade, e em cima dela a peça de 10cm com os furos no 
mesmo sentido. Formando assim uma cruz com auxilio do 
parafuso borboleta. 

Agora é possível conseguir deslizar as peças 
aumentando ou diminuindo o tamanho conforme necessario. 

 
Imagens 42 e 43. 
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Utilize a maçaneta de freios fixe o suporte no guidão da 
bicicleta. 

 
Imagens 44. 

Observação: 

O suporte para colocar a bicicleta foi encomendado em 
uma serralheria e feito de metal, mas pode ser igualmente 
feito de madeira e parafusos. Só precisa ficar bem firme 
quando colocar a bicicleta e a pessoa pedalando. 

Recomendações esse segurança: 

Muito cuidado ao usar as ferramentas como furadeira e 
serra porque elas podem causar sérios ferimentos se forem 
usadas inadequadamente. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Nesse experimento vamos verificar que através do 
dínamo a energia mecânica pode ser transformada em 
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energia elétrica. O conteúdo, energia elétrica é um conteúdo 
abordado no terceiro ano do ensino médio, mas o 
experimento foi realizado quando abordado o conteúdo, 
fontes de energia, no primeiro ano do ensino médio.  

 Para aprofundar o conteúdo energia elétrica, usina 
hidroelétrica, os alunos podem pesquisar como é gerada, 
transformada, conservada a energia. O alternador ou 
gerador que irá transformar a energia mecânica, que já 
conhecem, em energia elétrica. Foi pensado no dínamo, 
acoplado em uma bicicleta, gerando energia, acender a 
lâmpada e ainda colocar carga no celular. 

O experimento será válido para trabalhar o conteúdo do 
último ano do ensino médio, corrente elétrica, indução 
eletromagnética, magnetismo, eletricidade, corrente 
alternada corrente contínua.  

No dínamo o imã gira com a bobina ao seu redor. Este 
movimento gera a variação do campo magnético do imã, 
surgindo então, uma corrente elétrica no conjunto de espiras 
da bobina. Esta corrente elétrica é utilizada para acender o 
farol da bicicleta, ou qualquer LED que seja instalado no 
circuito. 

Este mecanismo funciona de acordo com o princípio de 
conservação de energia, ou seja, parte da energia utilizada 
para girar a roda da bicicleta é transformada em energia 
elétrica através da indução magnética. 

Pode-se trabalhar o conteúdo corrente elétrica 
induzida, alternada e contínua. 

Uma abordagem histórica dos grandes nomes 
envolvidos na descoberta do dínamo. O físico dinamarquês 
Hans Orsted e o físico inglês Michel Faraday, a Lei de Lenz, 
poderá ser feita. 
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Ainda pode se pensar em trabalhar movimento circular 
utilizando a bicicleta. 

Não podemos esquecer das vantagens proporcionadas 
pelo experimento que é a obtenção de energia para carregar 
o celular de forma gratuita e sem prejudicar a natureza 
combinando a isso o incentivo para que as pessoas possam 
optar por um meio de transporte mais barato como a 
bicicleta, tanto para trabalho como para lazer, fazendo uma 
atividade física. Também pode-se entrar na discussão o 
tópico Ciência, Tecnologia e Sociedade (CST), pois este 
utiliza os conceitos da ciência para a construção de uma 
tecnologia simples para obter energia de forma limpa, no 
qual todos podem ter. 

Referências: 

GREEF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física 3 
Eletromagnetismo Parte 3.  

ESTEVÃO, Vanks. Como funciona um Dínamo? Disponível em: 
http://www.efeitojoule.com/2008/06/como-funciona-dinamo-
bicicleta.html.  Acesso em: 13 nov. 2016. 

Dínamos ou geradores mecânicos de eletricidade. Disponível em: 
http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/inducao/dinamos/.  Acesso em: 
13 nov. 2016.  

http://www.efeitojoule.com/2008/06/como-funciona-dinamo-bicicleta.html
http://www.efeitojoule.com/2008/06/como-funciona-dinamo-bicicleta.html
http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/inducao/dinamos/
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MOTOR ELÉTRICO 

WILSON GUERRA 

Colégio Estadual Helena Kolody 
Sarandi/PR 

Introdução 

Os fenômenos do eletromagnetismo são expressões 
de uma das 4 forças fundamentais da Natureza. O 
conhecimento científico do eletromagnetismo foi 
responsável pela segunda Revolução Industrial, hoje 
presente em tecnologias cotidianas e fundamentais para a 
economia mundial, desde eletroeletrônicos até grandes 
máquinas industriais. 

Conceitos físicos relacionados: 

Corrente elétrica, campo magnético induzido, 
transformação de energia elétrica em energia mecânica 

Materiais necessários: 

• Parafuso pequeno; 

• Uma pilha (tipo C - média ou tipo D – grande); 

• 10 a 15 cm de fio fino com as extremidades 
descascadas; 

• Alguns mini clipes para papel (ou 2 alfinetes); 

• Um pequeno ímã de neodímio (ímã “prateado”). Eles 
podem ser encontrados em alguns ímãs de 
geladeira, e principalmente em cabeçotes de leitura 
de drives de CD/DVD; 
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Imagem 1. 

Como montar: 

Coloque os 2 mini clips ou 2 alfinetes em uma das faces 
do ímã em sentidos opostos, formando uma “hélice”. São 
eles que permitirão visualizar o movimento de rotação do 
sistema, simulando um motor elétrico. 

 
Imagem 2. 
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Na outra face do ímã coloque a cabeça do parafuso, 
em posição bem centralizada. 

 
Imagem 3. 

Coloque a ponta do parafuso no polo negativo da pilha, 
segurando-a em uma das mãos. Como nestas condições o 
parafuso fica imantado, o conjunto deverá ficar “grudado” da 
pilha. 

 
Imagem 4. 
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Finalmente, mantenha com o dedo indicador uma das 
extremidades descascadas do fio em contato com o polo 
positivo da pilha. Com a outra mão, encoste levemente a 
outra extremidade da pilha na lateral do ímã. O sistema 
começará a girar. 

 
Imagem 5. 

Observação:  

Faça um teste com parafusos de tamanhos diferentes. 
Parafusos muito pequenos podem “se grudar” verticalmente 
na pilha, impedindo a demonstração. Já parafusos muito 
compridos podem perder seu “poder magnético” na ponta, 
não se fixando na pilha e impedindo o experimento. Portanto 
é recomendável testar com alguns parafusos de 
comprimentos diferentes. 

 
Imagem 6. 
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Como funciona: 

A corrente elétrica que circula pelo fio e passa pelo ímã 
estabelece um campo magnético. Este campo magnético 
gerado pela corrente elétrica interage com o campo 
magnético do próprio ímã, gerando atrações/repulsões 
continuamente, fazendo-o girar. 

Possibilidades no Ensino de Física: 

Este experimento demonstra o princípio de 
funcionamento dos motores elétricos. Fisicamente, o que 
presenciamos é a transformação de energia elétrica em 
energia mecânica (movimento). Portanto, é possível debater 
nessa pequena demonstração que: 

• Na Natureza a energia pode se transformar umas 
nas outras. A energia química presente na pilha é 
convertida em energia elétrica (movimento dos 
elétrons nos fios condutores) e novamente 
convertida em energia cinética (movimento da 
matéria) que gira o sistema; 

• A aplicação técnica deste princípio proporcionou o 
desenvolvimento de motores elétricos. Eles 
apresentam muitas vantagens em relação aos 
motores da “geração” anterior (os motores térmicos), 
principalmente em questão do rendimento. Assim 
como os motores térmicos marcaram a Primeira 
Revolução Industrial, os motores elétricos são um 
símbolo da Segunda Revolução Industrial. 

Referências: 

https://www.youtube.com/watch?v=B2xetiAp-Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=B2xetiAp-Xg
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CAMPO MAGNÉTICO EM BOBINAS 

WILSON GUERRA 

Colégio Estadual Helena Kolody 
Sarandi/PR 

Introdução 

Os fenômenos do eletromagnetismo são expressões 
de uma das 4 forças fundamentais da Natureza. O 
conhecimento científico do eletromagnetismo foi 
responsável pela segunda Revolução Industrial, hoje 
presente em tecnologias cotidianas e fundamentais para a 
economia mundial, desde eletroeletrônicos até grandes 
máquinas industriais. 

Conceitos físicos relacionados: 

Corrente elétrica, campo magnético e regra da mão 
direita. 

Materiais necessários: 

• Fios elétricos (podem ser obtidos de cabos de rede 
sem uso); 

• 3 caixas de fósforo (serão o suporte da bobina); 

• Pilhas e/ou bateria; 

• Um resistor ou uma lâmpada de lanterna; 

• Barbante ou fita adesiva ou fita isolante; 

• Lata de refrigerante; 

• Uma bússola. 
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Imagem 1. 

Como montar: 

Desmonte o cabo de rede e use um pedaço de fio dele.  

Enrole-o circularmente na lata de refrigerante (serve 
qualquer objeto cilíndrico cujo diâmetro seja um pouco maior 
que o da bússola). Conte o número de voltar dadas, pois é 
um parâmetro importante (por exemplo, 10 voltas).  

Retire o fio enrolado e amarre alguns pedaços de 
barbante ou cole fita adesiva para que e enrolamento não 
desmonte.  

Descasque as pontas dos fios. Pronto, uma bobina está 
feita. 

 
Imagem 2: Bobina montada. Neste exemplo possui 10 voltas (espiras). 
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Usando fita adesiva ou fita isolante, cole as três caixas 
de fósforo como indica a imagem abaixo. Elas serão o 
suporte da bobina. Deixe um vão de o máximo 5mm entre as 
caixas que formam a base para encaixar a bobina. 

 
Imagens 3 e 4: Suporte para a bobina e bobina encaixada no suporte 

Conecte a bobina em série com o resistor (ou lâmpada 
de lanterna), as pilhas ou a bateria. Na ligação em série, os 
componentes do circuito ficam conectados sequencialmente. 
Observe a deflexão da bússola.  

Inverta a polaridade da pilha ou bateria e note que a 
deflexão da bússola ocorre desta vez do lado oposto. 

 
Imagem 5. 
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Dica de funcionamento: 

Para maximizar o efeito de deflexão da agulha 
magnética da bússola, oriente a bobina (ainda desligada da 
bateria) de forma que seu plano fique paralelo com a agulha 
de bússola.  

Também evite objetos metálicos ou magnéticos 
próximos da bússola. 

Como funciona: 

Toda corrente elétrica gera um campo magnético, 
portanto, uma corrente elétrica atravessando um fio 
estabelece um campo magnético em torno dele. A bobina 
maximiza esse feito, pois cada volta contribui com um 
acréscimo na intensidade do campo magnético em seu 
interior.  

Já a bússola consiste em uma agulha magnética, ou 
seja, um pequeno ímã na forma de seta, que fica em 
equilíbrio num suporte. Como nosso planeta possui um 
campo magnético natural (o campo “geomagnético), a 
agulha da bússola naturalmente se oriente com este campo. 

Ao ligar a bobina na bateria, o campo magnético 
estabelecido em seu interior se soma (vetorialmente) ao 
campo magnético da Terra, gerando um campo resultante 
com outra orientação. Assim, a agulha da bússola se orienta 
a esse novo campo. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Este experimento permite visualizar alguns conceitos 
abordados sobretudo nos conteúdos dos terceiros anos do 
ensino médio, sobre campo magnético estabelecido por 
correntes elétricas. 
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Ao se inverter a corrente elétrica que atravessa a 
bobina (inverter a posição da bateria) notamos que a 
deflexão da agulha magnética também inverte. Isso mostra, 
na prática, a Regra da Mão Direita atuando em tempo real. 
A Regra da Mão Direita é a que estabelece o sentido do 
campo magnético criado por corrente elétrica. 

Se estiver disponível para o professor, utilize fontes de 
tensão diferentes, por exemplo, uma pilha de 1,5V e uma 
bateria de 9V, faça o teste com ambos. A bateria estabelece 
uma corrente elétrica maior, e por isso a agulha da bússola 
sofre maior deflexão. Isso denota que existe uma relação 
entre o campo magnético estabelecido e a corrente elétrica 
que o gera. 

Se o professor tiver um multímetro, é possível estimar 
o valor do campo magnético estabelecido pela bobina. Para 
isto é necessário colocá-lo na posição de medidor de 
corrente (amperímetro) e conectá-lo em série ao circuito. 
Feita a leitura, aplique o valor na equação seguinte: 

D

iN
B

..


 

Onde B é o campo magnético no interior da bobina (em 
Tesla), i é a corrente elétrica (em Amperes), N é o número 
de espiras (voltas) da bobina, D é o diâmetro da bobina (em 
metros) e µ é a constante magnética do meio, que podemos 
aproximar para µ=4π.10-7 T.m/A. 

É importante destacar com os estudantes que as 
bobinas são um dispositivo indispensável para a 
eletrotécnica e a eletrônica. Motores elétricos, geradores de 
eletricidade, cabeçotes de leitura e gravação magnética, 
transdutores eletroacústicos (auto-falantes, microfones, 
fones de ouvido, etc) utilizam bobinas em sua constituição. 
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Referências 

GREEF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física 3 
Eletromagnetismo Parte 3. 

RESQUETTI, S. O.; OTA, M. I. N. Proposta de um curso de 
eletromagnetismo para o ensino médio. Monografia (Especialização em 
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Estadual de Londrina. Londrina: 1994.  



143 

MINI BOBINA DE TESLA 

EMILIA EMIKO IRIKUCHI 

Colégio Estadual Sílvio M Barros 
Maringá/PR 

Introdução 

Para que seja possível entender como se procede o 
funcionamento de componentes eletrônicos e conceitos 
físicos sobre campo elétrico e noções de eletromagnetismo, 
bem como suas aplicações foi realizada a montagem da mini 
bobina de Tesla. 

Conceitos físicos relacionados: 

Corrente elétrica, componentes eletrônicos, campo 
elétrico, tensão, campo magnético. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Um cano de PVC de 2,5cm de diâmetro por 9cm de 
altura; 

• 1 Transistor 2N2222A; 

• 1 Resistor 22k; 
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Imagem 1. 

• Fio de cobre 0.5mm esmaltado com (pode ser usado 
o fio de motor de ventilador, liquidificador velho e que 
pode ser de diâmetro um pouco maior); 

• Fio de cobre de 1mm/25cm comprimento; 

• Base de madeira 10cm x 8cm; 

• Interruptor de componente eletrônico de dois pinos 
(facilita a solda para identificar o polo positivo e o 
negativo); 

• 1 bateria 9V; 

• 1 clip para Bateria 9V; 

• Ferro de solda 25W; 

• Estanho para solda; 

• Cola quente; 

• Fita adesiva; 

• Estilete ou lixa. 

Como montar: 

Caso o fio tenha sido retirado de um motor usado, 
enrolar em outro tipo de cano um qualquer objeto cilíndrico. 
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Imagem 2: Fio enrolado. 

Enrolar o fio de cobre esmaltado, deixando 12cm de 
sobra. Começar prendendo com a fita adesiva para não 
soltar. Iniciar o enrolamento cobrindo todo o cano. As voltas 
devem ser bem juntas e até o final do cano e prender com a 
fita adesiva, deixando uma sobra de 10cm. Lixar a parte 
maior de 12cm para retirar o esmalte. 

 
Imagem 3 (esquerda): raspando o fio. Imagem 4 (direita): fio enrolado. 



146 

• Em seguida colar com a cola quente na base de 
madeira. 

 
Imagem 5: Bobina colada. 

Retirar 1cm de capa do fio de cobre de 1mm, de cada 
lado. 

 
Imagem 6: Fio que será a bobina primária. 

Com o fio de 1mm, dar duas voltas na bobina 
secundária (o cano enrolado), conforme segue na imagem 8. 

O transistor deve ser usado com a parte chata virada 
para cima para atentar as posições do coletor, base e 
emissor. 
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Imagem 7: Esquema do transistor identificando base, coletor e emissor. Fonte: 

http://diyelectronics3.blogspot.com.br/2016/01/how-to-make-pir-motion-lights-
with-npn.html. 

Soldar o fio solto da bobina na base do transistor 
juntamente com o resistor, conforme imagem 8. No coletor 
soldar o fio da bobina primária. 

 
Imagem 8: soldas entre os componentes eletrônicos. 
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Soldar o fio solto da bobina primária em um dos pinos 
da chave de ligação juntamente com o resistor. 

 
Imagem 9: solda no resistor. 

No emissor do transistor soldar o polo negativo do clip 
(fio preto). Soldar o polo positivo do clip da bateria em outro 
pino da chave de ligação. 

 
Imagem 10: solda dos itens 10 e 11. 
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Imagem 11: esquema do circuito. Fonte: 

http://eletronicafacilparacriancas.blogspot.com.br/2016/03/mini-bobina-de-
tesla.html. 

Como funciona: 

Segurar a lâmpada e aproximar da bobina para 
acendê-la. 

 
Imagem 12: funcionamento. 
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A corrente elétrica ao passar pelo transistor e então 
distribuído entre os terminais. Um dos terminais recebe a 
tensão enquanto o outro conduz para o circuito. A base (o 
terminal do meio) controla o processo, por isso é ligado ao 
resistor e a um dos pinos do interruptor. 

Ao passar pela bobina primária a corrente elétrica 
surge um campo elétrico, amplificado pela bobina 
secundária. Com isso o campo elétrico incita os átomos dos 
gases da lâmpada, “acendendo” a mesma. 

Pode ser feito uma bola com o papel alumínio para 
melhorar a aparência da bobina, mas não é um item 
obrigatório, pois funciona da mesma maneira. 

 
Imagem 13: alunos montando a mini bobina de tesla. 
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Dicas de funcionamento: 

Atentar para a bateria. De preferência alcalina, pois 
consome muita energia. Caso não acenda na primeira vez, 
aguardar um pouco. Para verificar se está passando 
corrente, encoste o dedo do transistor para verificar o efeito 
Joule. Se não acender pode ser que os fios da bobina 
primária estejam invertidos na ligação. Será necessário 
retirar a solda, inverter e soldar novamente. 

Quando não estiver em funcionamento, retire clip da 
bateria para evitar passagem de corrente elétrica.  

Recomendações de segurança: 

Cuidado com a solda. Usar a de 25W ou 30W. A de 
60W requer mais habilidade. No manuseio dela, faça em 
uma superfície sólida e firme, com boa luminosidade e use o 
apoio da solda. Quando não estiver usando desligue o fio. A 
solda pode causar grave queimadura, por isso requer muito 
cuidado. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Esse experimento deve ser aplicado com alunos do 3º 
ano, durante ou após assunto circuito elétrico 
(eletrodinâmica), no qual conceitos de intensidade de 
corrente elétrica, diferença de potencial e resistência são 
abordados.  

Ao utilizar os componentes eletrônicos pode mostrar os 
alunos as funções e como identificar os tipos de resistores 
(através das cores) e como realizar ligações com os fios na 
montagem do circuito. 

Para explicar o brilho da lâmpada é necessário que o 
conceito de campo eletromagnético seja abordado, pois 
existe algo que fornece energia aos átomos da lâmpada 
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fluorescente. Aliás a Física Moderna pode ser trabalhada 
justamente ao explicar nesse experimento a sua utilização. 
Afinal o retorno ao estado fundamental da excitação dos 
gases ionizados contidos no interior da lâmpada ocorre com 
fótons.  

Dentro do circuito elétrico, o transistor é um 
componente eletrônico que tem fundamental importância na 
tecnologia atual, controlando e aumentado o fluxo de 
corrente necessário para percorrer a bobina. 

Através da bobina é possível a discussão sobre 
eletromagnetismo. A junção de campo elétrico e campo 
magnético. 

Outro assunto que pode ser explorado é o efeito Joule 
na emissão de calor no transistor e também na resistência 
do ferro solda e na sua potência. Qual o significado de 
potência é outra possibilidade de estudo durante a realização 
do experimento, explicando ao aluno que existe diferentes 
tipos de ferro solda. 

Também é possível trabalhar com a história da ciência 
no estudo do desenvolvimento das tecnologias e também 
nos experimentos de Nicola Tesla, as dificuldades da 
realização do experimento e atualmente a questão de 
distribuição de energia e transmissão de dados. É possível 
fazer um comparativo com as redes de comunicação como 
internet. 

Referências 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfdIUAA/a-versatilidade-bobina-
tesla-na-pratica-docente-ensino-fisica?part=4.  

http://oengenhosoeu.blogspot.com.br/2015/07/bobina-de-tesla.html.  

http://eletronicafacilparacriancas.blogspot.com.br/2016/03/mini-bobina-
de-tesla.html.  

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfdIUAA/a-versatilidade-bobina-tesla-na-pratica-docente-ensino-fisica?part=4
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfdIUAA/a-versatilidade-bobina-tesla-na-pratica-docente-ensino-fisica?part=4
http://oengenhosoeu.blogspot.com.br/2015/07/bobina-de-tesla.html
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TELÉGRAFO COM FIO 

JURANDIR PEREIRA 

Colégio estadual Tomaz Edison de A. Vieira 
Maringá/PR 

Introdução 

A comunicação sempre exerceu um papel fundamental 
na evolução social e à medida que a chamada sociedade 
civilizada se expandia maiores distâncias deviam ser 
percorridas para que essa comunicação se consumasse. 
Dessa forma o surgimento das comunicações realizadas à 
distância ou telecomunicações, foi um marco no processo de 
desenvolvimento, uma vez que permitia a troca de 
informações de uma maneira muito mais rápida e eficaz que 
qualquer outro meio até então existente. 

A existência efetiva das telecomunicações somente 
pode ser considerada a partir da invenção do telégrafo, a 
partir do qual uma série de outras invenções culminaram na 
rede mundial conhecida como Internet. 

Os primeiros registros históricos sobre sistemas 
elétricos para comunicação datam do século 18 e são 
atribuídos ao espanhol Francisco Salvá. No século 19, mais 
precisamente no ano de 1837, dois ingleses, Charles 
Wheatstone e William Cook criaram um sistema de 
transmissão de textos por meio de um aparelho que 
empregava 6 fios e 5 agulhas magnéticas, geradoras dos 
sinais requeridos para representar as informações a serem 
enviadas. O referido invento foi aperfeiçoado até e em 1839, 
Cook e Wheatstone criaram um telégrafo mais simples, com 
apenas 2 agulhas. 

Durante o mesmo período, o americano Samuel F. B. 
Morse, após uma viagem à Europa, onde conheceu o 
trabalho de Andre-Marie Ampère no campo do 
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eletromagnetismo, e o de outros cientistas que já vinham 
tentando desenvolver sistemas de comunicação com o uso 
de impulsos elétricos, criou um equipamento mais simples e 
prático constituído de apenas um manipulador e um 
eletroímã. O aparelho de Morse transmitia mensagens 
codificadas, através de impulsos elétricos que circulavam em 
um cabo condutor. Tinha a forma de um comutador elétrico 
e mediante a pressão dos dedos permitia a passagem da 
corrente elétrica durante um intervalo de tempo. Para a 
elaboração das mensagens Morse criou um código binário, 
conhecido por código Morse, composto por traços e pontos 
que representavam letras e números. 

 
Imagem 1. 

Conteúdos Físicos Relacionados: 

Magnetismo: Características dos imãs, polaridade, 
campo magnético, vetor campo magnético; Lei de Ampère; 
Espiras e solenoides. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• 2 pedaços de tábua; 

• 2 chapinhas metálicas flexíveis; 

• 1,5 metro de fio de cobre Esmaltado 
(aproximadamente); 
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• 2 pregos de tamanho médio; 

• 2 parafusos pequenos; 

• 4 parafusos pequenos; 

• 2 leds; 

• 2 conectores para bateria de 9V; 

• 2 baterias de 9V; 

 
Imagem 2. 

Ferramentas: 

• Alicate; 

• Chave de fenda; 

• Ferro de Solda; 

• Furadeira; 

• Broca fina para madeira; 

• Pedaço de lixa fina. 
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Como montar 

Construindo o eletroímã. Tome o prego e enrole o fio 
de cobre dando aproximadamente 200 voltas. Para tanto 
será necessário sobrepor as espiras. Deixe 
aproximadamente 5 cm em cada ponta do fio para fazer as 
ligações necessárias. 

 
Imagem 3. 

Lixe as pontas do fio para retirar o esmalte e permitir a 
passagem da corrente elétrica. 

Fixe o eletroímã (prego) e a chapinha metálica na 
madeira deixando um pequeno espaço entre a chapinha e o 
prego. 

 
Imagem 4. 
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Corte um pequeno pedaço de madeira para servir de 
suporte para a lâmina metálica. A altura deve ser 
ligeiramente superior ao do prego já fixado na base de 
madeira. 

 
Imagem 5. 

Fixe com um pequeno parafuso a lâmina metálica no 
suporte deixando aproximadamente um terço da lâmina para 
um lado e dois terços para o outro. 

Posicione o suporte com a lâmina sobre a base de 
madeira deixando o lado maior para o lado do eletroímã e 
marque a sua posição usando uma caneta ou lápis. 

 
Imagem 6. 
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Usando uma furadeira faça dois pequenos furos na 
base de madeira que serão usados para a fixação do suporte 
com a lâmina. 

 
Imagem 7. 

Fixe o suporte usando dois parafusos. 

 
Imagem 8. 

Na extremidade oposta fixe o parafuso que será usado 
como contato do manipulador. 
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Imagem 9. 

Fixe na base de madeira quatro conectores elétricos. 

 
Imagem 10. 

Ligue as extremidades do fio do eletroímã nos 
conectores. 
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Imagem 11. 

Prenda um pequeno fio condutor em um dos contatos 
e no parafuso que prende a chapinha metálica. O uso de 
duas pequenas arruelas facilita a fixação do condutor à 
chapinha. 

 
Imagem 12. 

Tome um conector para bateria de 9 volts e ligue um 
dos seus terminais no conector e o outro no parafuso. 

 
Imagem 13. 

Agora repita a operação de construção com a segunda 
base e vamos fazer as ligações entre elas. 
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Ligue o manipulador de uma base no eletroímã da outra 
base. 

 
Imagem 14. 

Para finalizar vamos agora ligar as baterias. Prenda-as 
à base usando uma fita adesiva. 

Como funciona: 

Proposta do experimento consiste em termos um 
aparelho transmissor do sinal e um aparelho receptor do 
sinal, sendo que possa existir a “conversação” entre os dois 
aparelhos, ambos devem estar aptos a transmitir sinais e 
também recebê-los. 

Uma das extremidades da chapinha metálica faz o 
papel do manipulador que é o elemento básico em qualquer 
sistema telegráfico de telecomunicações. 

A função do manipulador é semelhante a de um 
interruptor, atuando sobre o circuito de modo que a corrente 
ou sinal possa ser estabelecido em intervalos regulares de 
forma codificada. De uma certa forma podemos dizer que 
funciona como um modem, mas de forma muito mais lenta, 
pois é ativado manualmente. 
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Basicamente um manipulador nada mais é do que um 
interruptor de pressão. Como se exige certa rapidez e 
eficiência na transmissão dos sinais, um interruptor comum 
não seria muito adequado para isso. Usamos então uma 
chapinha metálica e fixada numa base que pode ser de 
madeira. 

Ao pressionarmos o manipulador temos o contato com 
o parafuso que está ligado na bateria fechando-se o circuito 
e permitindo a passagem da corrente elétrica até o eletroímã 
que se encontra fixado na outra base e que irá fazer o papel 
de receptor do sinal. 

Por sua vez a outra extremidade da chapinha metálica 
fará o papel de emissor sonoro, ao ser atraída pelo 
eletroímã, conforme previsto pela lei de Ampère. 

Custo do experimento: 

O experimento é de baixo custo. A maior parte dos 
materiais foram obtidos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos danificados. O material adquirido encontra-se 
relacionado abaixo: 

Item 
Custo unitário 

(reais) 
Total 

2 baterias de 9V 14,00 28,00 

8 conectores para fio 0,50 4,00 

2 conectores para 
bateria 

1,00 2,00 

 TOTAL 34,00 
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Possibilidades no ensino da física: 

O telégrafo com fio, mais especificamente o modelo 
desenvolvido e patenteado por Morse, pode ser utilizado 
para demonstrar os elementos básicos de um circuito 
simples e também como uma aplicação prática do uso de 
eletroímãs. O experimento, pelo seu baixo custo, pode ser 
confeccionado pelos alunos e utilizado de várias formas 
como instrumento de complementação didática que propicie 
uma melhor compreensão dos diversos conceitos físicos 
envolvidos e, além disso, torna o ensino mais atrativo ao 
propiciar condições para a utilização de equipamentos de 
medição. 

Por ser um experimento que explora os primórdios da 
comunicação através das longas distâncias, ele dá uma 
noção ao aluno de como os princípios básicos da física estão 
envolvidos nas telecomunicações. Embora o telégrafo tenha 
sido substituído por outras formas de comunicação, seu 
princípio de funcionamento é uma boa motivação para o 
estudo de alguns dos fenômenos físicos envolvidos no 
processo. 

Pode-se propor atividades em grupo de forma que cada 
equipe efetue medições de diferentes grandezas elétricas 
como intensidade de corrente, tensão e resistência elétrica. 
Também é possível aplicar a Lei de Ampère obtendo a 
intensidade de um campo magnético no interior de um 
solenoide, sendo possível inclusive demonstrar a influência 
do número de espiras e do comprimento do solenoide sobre 
a intensidade do campo magnético. Isto seria possível 
fazendo com que cada equipe construa um solenoide com 
características diferentes dos demais. 

Também é interessante a possibilidade de colocar os 
alunos para fazer pesquisas na internet ou em revistas 
científicas sobre a evolução dos meios de comunicação e a 



166 

utilização do código binário de traços e pontos bastante 
semelhante ao sistema “aberto e fechado” (0 e 1), ainda 
presente nos sistemas de computação atuais. 

Referências 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/rec/_projetotelegrafoneliomar.arqui
vo.pdf 

http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/projetos-
educacionais/10015-construa-um-manipulador-e-um-telegrafo-art1198 

http://www.gamaesouza.edu.br/site/ENADE/Redes/evolução_histórica_
da_comunicação.pdf 
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http://www.gamaesouza.edu.br/site/ENADE/Redes/evolução_histórica_da_comunicação.pdf
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RADINHO RECEPTOR: CIRCUITO RLC 

SILVIA OLIVEIRA RESQUETTI 

Colégio Estadual Governador Adolpho de Oliveira Franco 
Astorga/PR 

Introdução 

Qualquer coisa que oscile para frente ou para trás, para 
cima ou para baixo, para lá ou para cá, está vibrando. Toda 
vibração ou oscilação é um movimento bamboleante que 
ocorre tanto no espaço quanto no tempo, constituindo uma 
onda. 

Há ondas completamente diferentes. As mecânicas, 
como o som, se propagam através de um meio material 
como o ar, líquidos ou gases. As eletromagnéticas, como a 
luz, são vibrações de campos elétrico e magnético e se 
propagam tanto em meios materiais quanto no vácuo. De 
qualquer forma, a fonte de todas as ondas é algo que está 
vibrando. 

A comunicação à distância sem fios condutores, foi 
possível quando o homem percebeu que a energia emitida 
por cargas elétricas pode ser transmitida através do espaço 
e ser captada por um circuito elétrico independente. Essa 
energia se propaga, no transcorrer do tempo, de algum lugar 
a outro na forma de uma onda eletromagnética de pura 
energia. O telégrafo sem fio, inventado pelo italiano 
Guglielmo Marconi em 1897, foi o primeiro dispositivo com 
aplicação desse fenômeno. O telégrafo de Marconi 
conseguiu tanto enviar quanto receber mensagens 
codificadas por meio de sinais elétricos. 

Imediatamente após o telégrafo surgiu um aparelho 
mais elaborado - o rádio. A transmissão dos sinais foi 
aprimorada por outros cientistas e as ondas emitidas 
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passaram a atingir longas distâncias, como também a 
transmitir a voz e outros sons.  

As estações de rádio transmitem ondas em diversas 
frequências. Uma vibração por segundo é um hertz. As 
ondas de rádio AM são medidas em quilohertz (kHz, milhares 
de hertz), enquanto as ondas FM são medidas em mega-
hertz (MHz, milhões de hertz). Os elétrons na antena 
transmissora de uma estação sintonizada em 1.480 kHz por 
exemplo, vibram 1.480.000 vezes a cada segundo. 

O trabalho aqui apresentado mostra um rádio receptor 
que funciona sem pilhas ou rede elétrica. A fonte de energia 
do radinho é a onda eletromagnética captada pelo fio da 
antena. O circuito é constituído por um resistor (R), um 
indutor (L) e um capacitor (C), daí o nome Circuito RLC. 

Conceitos físicos relacionados: 

Ondas eletromagnéticas, semicondutores, 
capacitância, corrente elétrica alternada, autoindução, 
campo elétrico, campo magnético, circuito oscilante de rádio 
RLC. 

Materiais e ferramentas necessárias para construção: 

• 50 m de fio de cobre esmaltado diâmetro 0,40 mm 
(nº 26) 

• 1 placa de madeira ou de MDF, de 30 cm x 40 cm 

• 1 diodo de germânio (1n60 ou similar) 

• 1 fone de cristal  

• 2 tubos de 8 a 10 cm de comprimento por 2 a 3 cm 
de diâmetro, de material isolante (pode ser de PVC, 
cartolina, papelão, plástico, etc.) 
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• 1 bastão de material isolante de 15 a 20 cm, para 
enrolar o fio da antena. 

• 2 retângulos de cartolina de 12 cm x 15 cm 

• 2 retângulos de papel alumínio de 12 cm x 15 cm 

• 2 clipes para papel 

• 2 pedaços de fio de ligação com 50 cm cada 

• Estilete 

• 2 ou 3 garras jacaré 

• Fita adesiva ou fita isolante 

• 8 parafusos cabeça philips ou cabeça redonda com 
fenda, para madeira 

• 8 arruelas lisas 

• 4 pregos pequenos com cabeça (6 x 6 ou 8 x 8) 

• Ferramentas de apoio: tesoura, chave philips ou 
chave de fenda, furadeira, martelo, fio de solda, ferro 
de solda, pistola para cola quente. 

 
Imagem 1: Material utilizado para montagem do radinho. 
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Imagem 2: Detalhe do material utilizado. 

 
Imagem 3: Ferramentas de apoio. 

O que pode ser substituído? 

• Você pode montar o circuito com uma só bobina, no 
lugar das duas bobinas ligadas em série. O número 
de espiras pode ser aumentado, assim consegue-se 
aumentar a intensidade dos sons captados; 

• O bastão usado para enrolar o fio da antena pode 
ser de qualquer material isolante como cano de PVC, 
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papelão, parte interna do rolo de papel toalha, 
madeira, etc; 

• O fone de cristal pode ser substituído por um fone de 
ouvido, daqueles usados em radinhos a pilha. Outra 
opção é substituir o fone por um amplificador de 
som; neste caso, o som emitido pelo radinho poderá 
ser ouvido pelas pessoas que se encontram ao 
redor; 

• Ao invés de parafusos com arruelas, você pode usar 
pregos pequenos, tamanho 6 x 6 ou 8 x 8; 

• A furadeira pode ser substituída por fita adesiva ou 
cola quente, conforme é explicado mais adiante. 

Como montar: 

Inicialmente, para se construir o radinho, é necessário 
preparar o fio de cobre de forma que facilite o seu manuseio. 
O fio será usado na preparação das bobinas, do capacitor, 
do fio terra e da antena. Depois, é só montar o circuito RLC 
sobre a base de madeira. 

Preparando o fio de cobre esmaltado: 

O fio de cobre esmaltado nº 26 pode ser adquirido em 
oficina de rebobinamento de motores elétricos. Sugere-se ter 
em mãos o suporte para enrolar o fio, na ocasião da 
aquisição na oficina. 

Para enrolar o fio usou-se um cano de PVC com 5 cm 
de diâmetro e 15 cm de comprimento, com um tampão de 
cada lado. Contudo, basta um suporte de material isolante 
com dimensões suficientes para enrolar os 50 m de fio. 

Ao começar a enrolar o fio, fixe sua extremidade inicial 
no suporte com fita adesiva ou com cola quente (figura 4). 
São muitas voltas, uma vez que o fio é bem longo, mas o 
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manuseio é fácil e não é demorado, apenas cuide para o fio 
não dobrar. 

Para o cano de PVC utilizado, 320 voltas correspondem 
a 50 m aproximadamente. 

Fixe, provisoriamente, a extremidade final no suporte 
com fita adesiva, para que o fio não desenrole. 

 
Imagem 4: Fio de cobre esmaltado com as extremidades fixadas no suporte. 

 
Imagem 5: Fio de cobre pronto para utilização. 
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O fio de cobre será utilizado na montagem das bobinas, 
do circuito elétrico do rádio e para o fio terra. O restante que 
sobrar servirá para a antena. 

Bobinas:  

A bobina é o indutor de resistência R e indutância L, 
cuja função é aumentar o período de oscilação do circuito. 

Para dar forma às bobinas, optou-se por dois tubos de 
PVC de 1 polegada de diâmetro (2,54 cm) e 10 cm de 
comprimento (8 cm são suficientes). Porém, você pode usar 
outro tipo de material isolante com as medidas indicadas. 

Com a furadeira, perfure as extremidades dos dois 
tubos, no mesmo alinhamento (usou-se broca de 5/64”, mas 
depois os furos foram aumentados ligeiramente com a ponta 
de uma faca). Estes furos servirão para fixar as bobinas à 
base, todavia, você pode optar em fixar as bobinas com fita 
adesiva ou com cola quente (neste caso, você não precisará 
da furadeira). 

 
Imagem 6: Tubos de PVC com furos nas extremidades. 

Com o fio de cobre que foi enrolado no suporte, você 
vai construir duas bobinas de forma idêntica, ligadas em 
série, com 130 a 140 voltas (espiras) cada uma. 
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Para isso, deixe uma ponta com cerca de 50 cm e 
comece a enrolar o fio em um dos tubos. À medida que você 
for montando a bobina, procure deixar as voltas (espiras) 
bem juntinhas umas nas outras, sem sobreposição (imagem 
7). 

 
Imagem 7: Bobina sendo preparada. 

Sugere-se fixar a primeira e última voltas ao tubo com 
fita adesiva, para que não se soltem. Depois, você pode 
passar mais uma fita adesiva ao longo de todo o 
comprimento, para que as espiras fiquem bem firmes e 
juntinhas. 

 
Imagem 8: Primeira bobina construída. 

Com a continuação do fio do suporte de PVC, construa 
a segunda bobina em série com a primeira, de modo que o 
sentido do enrolamento seja o mesmo. Fixe a primeira e 
última voltas no tubo e passe a fita adesiva ao longo da 
bobina, como foi feito na primeira. 

Fio com 50 cm 
de comprimento 

Fio do suporte. 
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Imagem 9: Bobinas em série. 

Deixe uma sobra de 50 cm na extremidade final dessa 
bobina e corte o fio do suporte. Com as duas sobras de fio 
de cobre com 50 cm de cada lado das bobinas, você vai 
montar o restante do circuito do radinho. 

Capacitor variável: 

O capacitor consiste em duas placas feitas com os 
retângulos de cartolina e papel alumínio (imagem 10). Sua 
função é acumular cargas elétricas e sintonizar a frequência 
da emissora de rádio. 

 
Imagem 10: Cartolina e papel alumínio para a montagem do capacitor. 

Recubra apenas uma das faces de cada retângulo de 
cartolina com o papel alumínio, fixando as laterais com a fita 
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adesiva. Desse modo, obtém-se as duas placas do 
capacitor. 

 
Imagem 11: Placas do capacitor com apenas uma das faces coberta com papel 

alumínio. 

 
Imagem 12: Placas com a face coberta com papel alumínio. 
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Corte dois pedaços do fio de cobre do rolo do suporte 
de PVC, com cerca de 30 cm cada um. Com o estilete, raspe 
bem o esmalte de cada extremidade dos dois fios (cerca de 
3 cm ao longo do comprimento), para permitir os contatos 
elétricos. 

 
Imagem 13: Raspando o esmalte da extremidade do fio de cobre. 

Com todas as extremidades já raspadas prenda, com 
um clipe, a ponta de um dos pedaços do fio no canto de uma 
das placas do capacitor, na face recoberta com o papel 
alumínio. Com o outro pedaço de fio de cobre, faça o mesmo 
com a outra placa. Confira as imagens 14 e 15. 

 
Imagem 14: Fios presos com clipes às placas. 
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Imagem 15: Vista dos dois lados das placas do capacitor, com os fios fixados.  

Assim, as placas do capacitor estão prontas para 
serem inseridas no circuito do radinho. 

Fio terra: 

Reserve um pedaço de 3 a 5 m (ou mais) do fio de 
cobre para a ligação terra. Neste trabalho, utilizou-se um 
carretel de linha de costura para enrolar o fio. 

Com o estilete, raspe bem o esmalte das duas 
extremidades para favorecer os contatos elétricos (retirou-se 
cerca de 3 cm do verniz de cada extremidade do fio terra, ao 
longo do comprimento). 

 
Imagem 16: Fio para a ligação terra, com as pontas raspadas.  
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O fone de cristal: 

O fone de cristal pode ser adquirido em lojas de 
materiais eletrônicos. 

Ao prepará-lo, descasque inicialmente as extremidades 
dos dois fios de ligação. Solde uma das pontas de cada um 
dos fios aos terminais do fone, conforme mostra a imagem 
17. 

 
Imagem 17: Fios ligados aos terminais do fone de cristal.  

O diodo de germânio: 

O germânio é um cristal semicondutor muito eficiente 
na detecção de ondas de rádio, sendo empregado na 
construção de receptores. O diodo é, então, o dispositivo 
receptor do radinho. Você pode adquiri-lo em loja de 
materiais eletrônicos. 

Além disso, o diodo permite a passagem da corrente 
elétrica do circuito em um só sentido, impedindo no sentido 
oposto. 

 
Imagem 18: Diodo de germânio. Fonte: https://http2.mlstatic.com/S_10990-

MLB20037088461_012014-Y.jpg. 
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Na imagem 19 tem-se o esquema dos terminais 
positivo e negativo do diodo. 

  
Imagem 19: Esquema de um diodo. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_semicondutor 

Mais adiante será explicado como inseri-lo no circuito. 

Montando o circuito RLC: 

O circuito RLC é montado sobre a placa de madeira ou 
de MDF. 

Fixe um parafuso com arruela em cada canto da placa 
e nos pontos indicados na imagem 20. 

 
Imagem 20: Base para montagem do circuito do rádio. 
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Os parafusos servirão para fixar os fios na base, basta 
dar uma ou mais voltas em torno de cada um.  

Para prender as bobinas na base, foram colocados 
quatro preguinhos 6 x 6, entre os pontos 1 e 2. A distância 
para colocação dos pregos na base foi medida de acordo 
com os furos feitos nos tubos da bobina, conforme visto na 
imagem 6.  

 
Imagem 21: Preguinhos para fixar as bobinas à base. 

Posicione as bobinas ligadas em série na base de 
madeira, entre os pontos 1 e 2, e encaixe os furos dos tubos 
de cada uma delas nos preguinhos. 

 
Imagem 22: Fixando as bobinas na base. 

Em seguida, passe o fio que sai da bobina 1 em torno 
do parafuso 1, dando uma ou duas voltas e, da mesma 
forma, o fio que sai da bobina 2 no parafuso 2. 
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Imagem 23: Bobinas fixadas na base. 

Se você achar trabalhoso fixar as bobinas nos 
preguinhos, pode fixá-las na base usando fita adesiva ou 
cola quente, tal como mostra a imagem 24. 

 
Imagem 24: Bobinas fixadas à base com fita isolante. 

Em seguida, estique o fio da bobina 1 até o parafuso 
colocado entre os pontos 1 e 4 e raspe bem cerca de 4 cm 
do verniz ao longo do fio, conforme mostra a imagem 25. 
Neste ponto será soldado o fio terra. 
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Imagem 25: Raspando o verniz do fio do circuito na altura do parafuso 

colocado entre os pontos 1 e 4. 

No espaço em que você retirou o esmalte, enrole uma 
das extremidades do fio terra, previamente raspada. Solde 
os dois fios utilizando a solda e o soldador. 

 
Imagem 26: Fio terra ligado com solda ao fio do circuito. 
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Imagem 27: Fio terra soldado ao circuito elétrico. 

Após soldar, passe o fio em torno do parafuso. Em 
seguida, passe no parafuso 4 e depois no 5. Deixe uma 
ponta de 6 cm ou mais, corte o que sobrar do fio e raspe 
cerca de 1 cm do esmalte da extremidade. Nessa ponta será 
ligado um dos fios do fone de ouvido. 

 
Imagem 28. 

A partir da bobina 2, onde foi deixada outra sobra de 50 
cm do fio de cobre, será montado o outro lado do circuito. 
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Estique o fio, já enrolado em torno do parafuso 2, até o 
parafuso do meio que está posicionado entre os pontos 2 e 
3. Raspe o esmalte e enrole o fio nesse parafuso (nesse 
ponto, onde o verniz foi raspado, será fixado o fio da antena 
e o fio de uma das placas do capacitor). Depois, meça cerca 
de 4 cm e corte o fio. Reserve o que sobrou do fio, pois será 
aproveitado. 

 
Imagem 29. 

No ponto onde o fio foi cortado será fixado o diodo de 

germânio. Raspe o esmalte da extremidade ( 1 cm) e solde 
o terminal ânodo (+) do diodo. 

Com o pedaço do fio que sobrou, retire o esmalte da 
ponta e solde-a ao terminal cátodo (-) do diodo. Em seguida, 
estique o fio que sai do diodo e passe em torno do ponto 3 
e, depois, do ponto 6. Meça cerca de 6 cm ou mais e corte o 
fio, raspando a ponta final. 
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Imagem 30: Diodo colocado no circuito. 

A imagem 31 dá uma visão de todo o circuito. 

 
Imagem 31: Visão do circuito em construção.  
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O capacitor deve ser posicionado no centro da base de 
madeira. Coloca-se uma placa sobre a outra, de modo que 
as faces com papel alumínio fiquem do lado externo e as 
pontas dos fios de lados opostos. 

Solde a extremidade do fio de cada uma das placas nos 
pontos de contato A e B, conforme mostra a imagem 32. 
Lembre-se que as soldas devem ser feitas nos pontos onde 
o verniz foi raspado. 

 
Imagem 32: Placas do capacitor ligadas ao circuito elétrico. 

Chegou a vez de colocar o fone de cristal no circuito. O 
fone tem a finalidade de transformar a oscilação da corrente 
elétrica em onda sonora. 

Basta ligar os terminais do fone aos fios dos pontos 5 e 
6. Você pode soldar as pontas ou usar as garras jacaré (caso 
você queira testar o radinho com um amplificador, é melhor 
não soldar). 
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Imagem 33: Ligando o fone de cristal ao circuito com garras jacaré. 

Finalmente a antena será ligada ao circuito. Sua função 
é captar as ondas emitidas pelas emissoras de rádio. O fio 
deve ter no mínimo 20 a 30 m de comprimento. Uma onda, 
ao atingir a antena, faz oscilar os elétrons de toda a extensão 
do fio até o solo, originando uma corrente elétrica alternada. 

Para ligar a antena ao circuito, raspe cerca de 2 a 3 cm 
da ponta do fio de cobre do suporte de PVC. Essa ponta deve 
ser ligada no contato do ponto B, onde o fio está raspado. 
Você pode soldar ou fixar a antena apenas com uma garra 
jacaré, de modo que o fio fique bem ligado ao ponto. 
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Imagem 34: Circuito RLC pronto para teste. 

A imagem 35 apresenta o esquema do circuito RLC. 

 
Imagem 35: Esquema do circuito RLC. 

Como funciona: 

Leve o radinho em uma área aberta, como uma praça 
por exemplo. Estenda vários metros do fio da antena em um 
lugar alto, a alguns metros do solo, sobre galhos de árvores 
por exemplo (às vezes, basta estender poucos metros do fio 
da antena). 
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Imagem 36: O fio terra foi ligado no corrimão de uma escada e a antena foi 

estendida sobre galhos de árvores.  

 
Imagem 37: Detalhe do fio terra ligado ao pé do corrimão da escada. 
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Daí, é só colocar o fone em um dos ouvidos e sintonizar 
a estação emissora de rádio. Para isso, movimente 
lentamente as placas do capacitor, uma em relação à outra, 
variando a área de contato ou a distância entre elas. Esse 
movimento das placas corresponde à sintonia que o ouvinte 
realiza ao girar o dial do rádio para captar a frequência de 
uma estação de rádio. 

 

Imagem 38: Sintonizando o radinho. 

É possível sintonizar uma ou duas estações AM. Os 
sons são bem fraquinhos, mas dá para ouvir nitidamente. À 
noite é mais fácil captar a frequência das emissoras. 

O fone de cristal pode ser substituído por um 
amplificador. Neste caso, você precisará ligar os terminais 5 
e 6 do circuito a um conector adequado ao amplificador que 
você deseja utilizar. Confira as figuras 39 e 40. 
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Imagem 39: Conector. 

 
Imagem 40: Conector ligado aos terminais 5 e 6 do radinho. 

A figura 41 mostra o radinho ligado ao amplificador. 
Aqui utilizou-se uma extensão para ligar o amplificador à 
rede elétrica. 
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Imagem 41: Radinho ligado ao amplificador. 

Ao sintonizar o radinho na frequência da emissora com 
um amplificador, o receptor amplifica a corrente induzida na 
antena e o som captado pode ser ouvido por todas as 
pessoas ao redor.  

 
Imagem 42: Sintonizando emissora de rádio AM com amplificador.  
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Dicas de funcionamento: 

É importante que os pontos de contato do circuito 
estejam bem raspados, sem verniz, caso contrário o radinho 
não vai funcionar. Observe também se o fio da ligação terra 
está bem conectado ao solo e se a antena está estendida o 
suficiente. 

Outra recomendação se refere ao local onde você vai 
testar o radinho. Tem que ser uma área aberta para captar 
as ondas de rádio. Caso seja usado o amplificador, então o 
local deve ser próximo a uma tomada. 

Recomendações de segurança: 

Recomenda-se estender primeiro o fio da antena e 
depois ligar a sua ponta ao circuito com uma garra jacaré, 
assim evita-se do fio se desprender do circuito durante o seu 
manuseio. Cuide para o fio não dobrar ou embaraçar, logo 
que ele é muito fino e pode quebrar.  

Possibilidades no ensino de Física: 

O radinho: circuito RLC é uma ferramenta didática 
pertinente para o estudo do Eletromagnetismo no Ensino 
Médio. Pode ser desenvolvido com os alunos no laboratório 
de Física, como também demonstrado em sala de aula e em 
Feiras de Ciências abertas à comunidade escolar. Seu 
funcionamento, que tem como base um circuito muito 
simples e sem a utilização de pilhas ou da rede elétrica, 
desperta bastante interesse e curiosidade entre as pessoas. 

As possibilidades no ensino de Física são muitas. O 
professor tem a oportunidade de abordar, na prática, 
conteúdos de eletromagnetismo, de ondas eletromagnéticas 
e do circuito oscilante. O projeto possibilita ensinar o 
processo de transmissão das ondas desde a estação das 
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rádios emissoras até a recepção do rádio receptor, explicar 
cada fase do processo e também a função de cada 
dispositivo. Além do mais, os alunos podem construir seu 
próprio rádio receptor, participando assim de atividades 
práticas e complementares. 

Ao trabalhar o projeto com os alunos, o professor tem 
ainda a oportunidade de introduzir a História da Ciência ao 
discutir a evolução da rádio comunicação e as aplicações 
dos conceitos físicos relacionados na invenção do telégrafo 
e do rádio, que alavancaram o desenvolvimento tecnológico 
da comunicação sem fio. 
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Introdução 

Em 1905, Einstein apresenta em uma revista científica, 
uma solução, que resolve todas as questões oriundas do 
experimento de Lenard sobre o efeito fotoelétrico, que a 
física clássica não dava conta de explicar. 

Einstein buscou subsídios na hipótese da quantização 
da energia, proposta por Planck,  

𝑬 = 𝒉 𝒇 

Onde 𝑓 é a frequência (Hz), ℎ é a constante de Planck 

(ℎ = 6,625. 10−34𝐽 𝑠) e 𝐸 é a quantidade de energia 
associada à frequência (J). 

Em sua interpretação, Einstein propõe que a luz seria 
composta de "corpúsculos ou quanta de luz", ou seja, para 
Einstein a luz deve se comportar como se fosse constituída 
de partículas luminosas (os chamados fótons).  

Compreendendo a luz dessa forma, o efeito fotoelétrico 
passa a ser simplesmente descrito como uma colisão entre 
duas partículas: o fóton e o elétron.  

Conceitos físicos relacionados: 
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Quantização de Energia e Efeito Fotoelétrico. 

Materiais e ferramentas necessárias: 

• Um relógio digital simples (pequeno); 

• Um LED de auto brilho; 

• Dois pequenos pedaços de fio rígido e fino. 

• 1,0 m fio duplo flexível 1,5mm; 

• Um soquete para lâmpada incandescente; 

• Um plug macho para tomada; 

• Uma lâmpada incandescente; 

• Um ferro de solda; 

• Estanho; 

• Chave de fenda pequena. 

Como montar: 

Inicialmente faça a conexão do pino macho em uma 
das extremidades do fio duplo flexível de 1,5mm, em seguida 
fixe o soquete na outra extremidade do fio. Conecte a 
lâmpada no soquete. 
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Imagem 1: Fio duplo conectado ao pino macho e ao soquete. 

Agora retire a pilha do relógio. Com uma chave retire 
os parafusos que prendem a parte traseira do relógio, em 
seguida retire a tampa traseira. 

Com a ajuda do ferro de solda, fixe um pequeno pedaço 
de fio fino rígido no ponto onde estaria o polo positivo da 
pilha. Da mesma forma, fixe outro pequeno pedaço de fio fino 
rígido ao ponto que seria conectado o polo negativo da pilha. 
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Imagem 2: Fios conectados no lugar da pilha. 

Um dos fios mostrados na imagem 2 é o polo positivo e 
o outro o polo negativo.  

Em seguida coloque de volta a tampa traseira do 
relógio, volte os parafusos aos seus lugares. 

Pegue o componente eletrônico LED. Ele possui dois 
terminais, um maior que o outro. O maior terminal é o 
positivo, o menor terminal é o negativo, figura 3. 

 
Imagem 3: LED. 
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Com o auxílio do ferro de solda fixe o fio positivo ao 
terminal positivo do LED, e o fio negativo ao terminal 
negativo do LED. 

 
Imagem 4: LED conectado ao relógio. 

Agora conecte o fio duplo em uma tomada. Posicione a 
lâmpada frontalmente com o LED como mostra a imagem 5.  
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Imagem 5: Mostrador do relógio funcionando com luz. 

Como funciona: 

O funcionamento do relógio digital se dá por meio do 
efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons, por 
materiais metálicos, quando sobre eles incide um feixe de 
luz. 

O LED possui dois terminais que estão internamente 
ligados a dois materiais metálicos o terminal positivo recebe 
o nome de anodo e o terminal negativo de catodo. 

Quando a luz da lâmpada incandescente (que pode ser 
substituída pela luz do sol) incide sobre o LED, elétrons livres 
do metal (catodo) são arrancados da sua estrutura atômica 
e ejetados em todas as direções no interior do LED. Muitos 
desses elétrons atingem o anodo, e como os terminais do 
LED estão conectados no pequeno relógio digital, dizemos 
que o circuito elétrico está fechado, assim esse elétron que 
atingiu o anodo passa por todo o circuito até retornar ao 
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catodo, esse movimento dos elétrons é o que chamamos de 
corrente elétrica, e é por conta dessa corrente elétrica que o 
relógio digital funciona. 

O que pode dar errado: 

Cuidado quando for adquirir o material, para que o 
experimento funcione adequadamente, o LED 
obrigatoriamente deve ser o de alto brilho, caso utilize um 
LED comum, o experimento não irá funcionar. 

Outro cuidado importante é com a luz que irá incidir 
sobre o LED, pois, o efeito fotoelétrico só ocorre para alguns 
valores de frequência. Assim se utilizar uma luz com 
frequência diferente, como por exemplo um laser, o 
experimento não irá funcionar. 

Possibilidades no ensino de Física: 

Nesse experimento o relógio funciona quando o LED 
recebe luz (com uma determinada frequência) isso evidencia 
o efeito fotoelétrico, no entanto o professor pode iniciar a 
aula com uma problematização, a fim de evidenciar o que os 
alunos já sabem sobre a temática abordada. 

Com a turma dividida em pequenos grupos o professor 
apresenta um pequeno relógio digital e pergunta para os 
alunos: "o que é necessário ter nesse relógio para que ele 
funcione?" Espera-se que respondam: "pilha, bateria, 
eletricidade".  

O professor então realiza o experimento e em seguida 
pede para os pequenos grupos que discutam entre si e 
escrevam uma teoria que explique o funcionamento do 
relógio digital. Após os alunos escreverem, o professor pode 
promover um debate com as diferentes explicações para o 
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fenômeno e em seguia introduzir o assunto efeito 
fotoelétrico. 

Esse assunto permite ao professor explorar a História 
da Ciência, a fim de mostrar que a Ciência é uma construção 
humana. O professor pode explorar ainda a conversão de 
uma modalidade de energia em outra, discutindo as 
diferentes formas de energia e ressaltando a importância das 
energias limpas, proporcionando assim a formação de um 
cidadão consciente. 

Referencias 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-
7941.2012v29n2p313 

http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/20EfeitoF
otoeletrico/Site/Animacao.htm 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3386 

https://www.youtube.com/watch?v=bnR1syXU5dU 

https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod03/m_s01.html 

https://dfte.ufrn.br/caio/index.html 

  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n2p313
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http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/20EfeitoFotoeletrico/Site/Animacao.htm
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/objetosaprendizagem/Rived/20EfeitoFotoeletrico/Site/Animacao.htm
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3386
https://www.youtube.com/watch?v=bnR1syXU5dU
https://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod03/m_s01.html
https://dfte.ufrn.br/caio/index.html
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RETRATOS DE ALGUNS MOMENTOS DO CURSO 
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ALGUMAS OPINIÕES DOS PROFESSORES SOBRE O 

CURSO REALIZADO 

Professor 1: 

Há muito tempo faço parte do curso de Física 
promovido pelo departamento de Física da UEM, e a cada 
ano fico mais impressionada com os meios e ferramentas de 
ensino apresentados pelos professores doutores do 
departamento. A sugestão do livro online que foi proposto e 
executado por nós professores do Estado, foi muito 
interessante, porque foi discutido e elaborado para a sala de 
aula, são práticas experimentais que faz o aluno pensar no 
experimento e refletir o conteúdo físico envolvido. A troca de 
ideias entre os professores as sugestões dadas para 
aperfeiçoar o experimento foram de grande valia. 
Esperamos que outros professores também se motivem a 
participar do curso, pois suas aulas não serão as mesmas o 
interesse e participação dos alunos muda de forma 
inexplicável. E o nosso modo de preparar as aulas também. 
Meu sincero agradecimento aos professores Ricardo e 
Michel do departamento de Física. 

Professor 2: 

Os cursos de formação continuada ministrados por 
professores do Ensino Superior têm um papel fundamental 
para o professor da escola básica, uma vez que mantém um 
elo com a Universidade após a graduação.  

Durante os encontros, tivemos a oportunidade de nos 
atualizar e de construir dispositivos experimentais apoiados 
em conceitos e princípios físicos, alguns deles abordando a 
Física Moderna e Contemporânea, com o intuito de 
desenvolvê-los com nossos alunos em sala de aula.  
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É sabido que há professores das áreas das Ciências 
que têm dificuldade e até certo receio em preparar e 
desenvolver atividades experimentais. Assim, penso que os 
experimentos apresentados detalhadamente nos textos, 
com a utilização de materiais acessíveis, sem complexidade 
na montagem e com objetivos claros, são uma rica 
ferramenta de apoio ao professor de Física do Ensino Médio 
para o trabalho no laboratório.  

Professor 3: 

Achei o curso bem proveitoso em relação ao tempo e 
ao assunto. Os debates foram pontuais focados nas 
atividades experimentais pertinentes a prática do professor. 
Ficou claro o desenvolvimento da montagem e dos conceitos 
físicos propostos pelos organizadores e participantes. 

Concluindo este curso superou as expectativas do 
ponto de vista pedagógico, lúdico e científico. Também 
oportunizou aos participantes que praticassem roteiros 
escritos dos experimentos com grande possibilidade de 
serem facilmente utilizados em sala de aula. 

Professor 4: 

Vários pontos são positivos sobre os encontros do 
grupo: 

• Estar em contato com o meio acadêmico e assim 
atualizar nosso conhecimento; 

• A interação com os demais colegas de área, 
conhecendo várias formas de trabalho e realidades 
diferentes; 

• O lançar-se ao desafio, sair da zona de conforto das 
aulas já prontas, produzindo coletivamente 
ferramentas adequadas, desenvolvendo meios para 
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que o processe de ensino e aprendizagem tenha 
melhor êxito. 

Professor 5: 

No curso tivemos a oportunidade de aprender com os 
professores, de falar, de trocar ideias, de expor opiniões, 
impressões pessoais, de ler, de criar e de escrever. Foram 
feitas atividade que certamente marcaram e enriqueceram 
nossas vidas como educadores da disciplina de Física. 

Na montagem do “Barquinho Pop Pop”, pesquisei, 
construí, registrei minha vivencia, me emocionei, me diverti, 
aprendi sobre a história de Máquina a Vapor. 

“Vivi num mundo em que a imagem, o som e a palavra 
escrita ou falada se juntaram para construir atos de 
experimentos e comunicação”. Assim, neste curso 
descobrimos múltiplos caminhos, não podemos parar!!!!! 

Professor 6: 

Sou professor de Física nos terceiros anos do Ensino 
Médio. Desde o início profissional de minha atividade 
pedagógica, tenho sempre realizado algum tipo de atividade 
experimental com os estudantes. Quase sempre, a 
abordagem não sai muito da demonstração. 

O curso, neste sentido, ajudou muito em dois aspectos. 
Primeiro pela gama de experimentos feitos pelos colegas 
cursistas, que inspiram e nos enchem de ideias. Segundo, e 
talvez mais profundo, foi a fundamentação teórica discutida 
nas atividades do curso. Elas me ajudaram, sem dúvidas, a 
ver os experimentos que eu já fazia com outro enfoque, que 
tornasse a demonstração mais “participativa”. De uma 
demonstração passiva, ainda que interessante, o curso nos 
deu ferramental metodológico para, durantes as 
apresentações, indagar os estudantes acerca do que 
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acontecia (incluindo “erros” não previstos durante a 
execução do experimento). Isso lhes deram a chance de 
refletir sobre a experiência, não apenas contemplá-la. Esta 
participação pode levar a aprofundamentos que o 
experimento, até então da forma que eu levava, geralmente 
não alcançava. 
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