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Os alunos usaram uma caixa de sapato revestida internamente com um material escuro, uma 

lupa e um vídeo no celular. Eles recortaram a caixa de forma que a lupa ficasse encaixada no 

buraco feito e foram para um ambiente escuro, onde colocaram o celular com o vídeo dentro 

da caixa e projetaram as imagens formadas em uma parede branca. 

  

 

Figuras 1 e 2: Caixas usadas para o experimento de projeção. 

Os bolsistas tiveram de ajudar os alunos tanto na montagem quanto na execução. Com a 

primeira turma, a relação entre a lupa escolhida e a possível distância entre o celular e ela, 

fizeram com que o experimento não obtivesse 100% de êxito, isto é, o projetor não formava 

uma imagem nítida na parede.  

Na Figura 3, vemos os alunos tentando ver imagens projetadas na parede por baixo da mesa do 

laboratório, cobertos por uma toalha de mesa. Como a sala não possui cortinas e a luz nesse 

horário é forte, essa foi a melhor solução encontrada por eles. 
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Figuras 3: Técnicas para observação. 

 

 
Figuras 4 e 5: Dois modelos de projetores. 

Nas figuras 4 e 5 vemos dois tipos de projetores: 1º pintado de preto por dentro; 2º revestido 

com papel azul escuro. Algumas caixas utilizadas no experimento da câmara escura foram 

reutilizadas nesse experimento, bastava apenas que fosse aumentado o furo feito 

anteriormente. 
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Visto isso, os bolsistas em conjunto com a professora, discutiram como melhorar a experiência, 

dado que com os alunos não foi possível chegar a uma conclusão. Após certa discussão e alguns 

cálculos, duas medidas foram tomadas: I) Cobrir a região contida abaixo da mesa com um pano. 

II) Associar uma lupa menor à antiga. A primeira reduziria a luz externa e a segunda faria com 

que a distância focal da nova lente conjugada fosse reduzida da original, possibilitando assim 

que uma imagem nítida fosse projetada. 


