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 Durante nosso tempo de graduação universitária, preocupou-nos 
sobremaneira o problema da falta de material de ensino para o ensino de Física. O 
pouco que existe em nosso país, ressente-se de um melhor “design” aliado a um 
alto custo. Por outro lado, não se treinam professores, adequadamente, em 
nossos cursos. Os fabricantes às vezes concebem o seu equipamento conforme 
uma mentalidade (por exemplo, demonstração pelo professor) e não informam a 
quem compra, que aquilo não é para ser tocado pelo aluno. Para que isto 
acontecesse o aluno teria de receber outro equipamento. 
 Pensando nisto, tenho procurado desenvolver instrumentos de ensino 
alternativos para o ensino de Física, especialmente quanto ao preço. Eles estão 
num ponto intermediário entre a experiência tosca e improvisada e o aparelho de 
laboratório comprado. Mas, além disto, procuramos sempre estimular o aluno a 
fazer o instrumento e faze-lo funcionar.  Desta forma o aluno procura a 
desenvolver, além do conhecimento científico, habilidades manuais, uso de 
medidas, capricho no acabamento e outros aspectos que podem ser a sementeira 
para a formação mentes voltadas para a geração de tecnologia em países menos 
favorecidos.  O conjunto de aviões de papel, por exemplo, faz com que crianças a 
nível de 5ª série do primeiro grau tenham a sua atenção voltada para uma 
fenomenologia de mecânica de fluidos e de forma bem abrangente sabendo 
detectá-los e observá-los enquanto brincam com os modelos. 
 Alguns exemplos estão a seguir apresentados e fazem parte de um trabalho 
que foi, originalmente, apresentado no V Simpósio de Ensino de Física, realizado 
pela Sociedade Brasileira de Ensino de Física, no ano de 1982 em Belo Horizonte. 
Desde então, em nossa vida profissional, freqüentemente fizemos uso de tais 
aparelhos, muitos construídos pelos alunos, que até, creiam, aperfeiçoaram vários 
deles ou os adaptaram de forma inteligente e criativa à sua realidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Banco Ótico fabricado em mármore (base: refugo de marmoraria), 
balsa, papelão e papel vegetal 

 
 

Funcionamento: pilhas, eliminador de pilhas e corrente 
alternada 
Experiências possíveis: Reflexão (inclusive a Reflexão 
Total), Refração, Difração e Polarização de Luz; Lentes; 
Fibras Óticas, Sombra e Penumbra. 
Substitui equipamento comprado até quarenta vezes mais 
caro 
Nota: 
  Este aparelho foi primeiro uma adaptação de um projeto da seção 
“Physique Amusante” da revista francesa “Science et Vie”. O projeto original 
previa construção em chapas de polistireno hobby, material não disponível em 
países pobres. E a experiência proposta era apenas a visualização do espectro 
da luz branca. 

 A expansão do projeto ampliou as possibilidades para todas as acima 
descritas. A fonte de luz passou a ser de lâmpada incandescente de 25W, 
ficando a original  ( à pilha) apenas para locais onde não houvesse luz. 
A foto não mostra a fonte de luz modificada. 
Uma descoberta foi que os tubos de soro de hospitais  (refugo)apresentam 
reflexão total como uma fibra ótica. 
Pode-se  também fazer um prisma com três lâminas de microscópio coladas 
com cola de cianoacrilato. Cheio de glicerina, funciona como um prisma de 
vidro ou cristal. 
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