Engenhocas para
bolinha de gude
Engenhoca para bolinha de
gude é uma construção criativa,
feita com materiais simples, para
disparar bolinhas através de
tubos e funis, passando por pistas
e obstáculos até chegar em um
ponto final.

Montar uma estrutura com painel perfurado para a
engenhoca para bolinha de gude é o primeiro passo.
O anexo deste guia inclui instruções fáceis, passo a
passo e ilustradas para ajudá-lo a criar o painel para
as bolinhas. Com o painel pronto, você pode se
concentrar na atividade principal: fazer a sua
própria engenhoca para bolinha de gude.

EXPERIMENTE!

Junte esses materiais interessantes:

Depois de fazer seu painel para as bolinhas, você pode
usar todo tipo de materiais interessantes para criar sua
pista. Copos ou potinhos para colocar as bolinhas, sinos
ou objetos de metal para fazer sons, fios, copinhos de café,
canudos, molas, rolamentos de metal, EVA, telas, papelão,
limpadores de cachimbo e o que mais puder ser útil.
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COMEÇANDO
Seu objetivo é fazer a bolinha de gude rolar do topo do painel até a parte de baixo da forma mais lenta possível

Uma calha pode ser colocada nas cavilhas e usada como pista
para guiar a bolinha de gude ao destino. Experimente ângulos
diferentes para conseguir velocidades diferentes.
Fita adesiva ajuda! Quando parte da engenhoca já estiver
funcionando da maneira como você quer, coloque um pouco de
fita adesiva para manter as peças no lugar. Prendedores de roupa
também podem ajudar nisso.
Os obstáculos podem ser fixos ou balançar livremente. De qualquer
forma, eles ajudam a controlar a bolinha de gude no seu trajeto.
Elásticos de borracha podem ser usados para várias finalidades.
Costumamos utilizá-los para prender canos ao painel ou como
trampolins.
Aqui estão outros desafios que você pode experimentar depois de montar sua primeira engenhoca:
• Tente fazer a bolinha de gude subir pela pista.
• Tente montar vários caminhos. Eles levam para o mesmo lugar ou para destinos diferentes?
• Tente usar os dois lados do painel.
• Você consegue montar algo fora do painel e voltar para ele?
• Pense em usar bolinhas de sacrifício. Comece com uma bolinha de gude que faz seu trabalho e depois
dispara ou libera outra, depois outra.
• Elevadores para bolinhas são um desafio de projeto clássico em engenhocas como essas.
• Pense em um tema para o painel: use materiais todos da mesma cor, desenhe um caminho pela sua cidade
natal ou conte uma história.

INCREMENTANDO

Acrescente chaves, sinos, lâminas
de xilofone, tubos de mensageiro
dos ventos ou outros objetos
metálicos e preste bem atenção aos
sons criados quando a bolinha bate
nos materiais. Veja se consegue
criar uma composição musical com
as bolinhas.

Engenhocas para Bolinhas de Gude

Incorpore mecanismos eletrônicos e
decorações às suas engenhocas para
bolinha de gude. Com rolamentos de
metal para as bolinhas e papel
alumínio, você pode criar
interruptores para ativar motores ou
LEDs no painel.
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Construa seus próprios elementos ou
modifique o que você juntou para criar um
conjunto personalizado de materiais. Você
pode acrescentar folhas de lixa, lombadas
ou tecidos à pista para diminuir a
velocidade. Encontre algumas ferramentas
para madeira e faça seu próprio tabuleiro
de Galton, uma gangorra ou interruptores
para acrescentar à sua coleção de elementos.
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ADENDO PARA EDUCADORES

Uma nota sobre a nossa filosofia:
O Tinkering Studio baseia-se em uma teoria construcionista da aprendizagem, que afirma que o conhecimento não é
simplesmente transmitido de professor para aluno, mas ativamente construído pela mente do aprendiz. O construcionismo
sugere que os aprendizes estão mais propensos a ter novas ideias quando estão ativamente envolvidos na criação de um
artefato externo. O Tinkering Studio encoraja a construção de conhecimento no contexto da construção de artefatos
pessoalmente significativos. Nós projetamos oportunidades para que as pessoas "pensem com as mãos" com o objetivo
de construir significado e entendimento.
Design de atividades (decisões e designs que incentivam uma experiência exploratória)
As atividades do Tinkering Studio são projetadas para incentivar os aprendizes a, ao longo
do tempo, tornar o seu raciocínio mais complexo. A diversidade de materiais e variáveis
disponíveis para experimentação permite que os aprendizes iniciem por um aspecto no qual
se sintam à vontade para começar e, depois, incrementem seus projetos à medida que
desenvolvem novas ideias. As atividades exploratórias costumam ser divertidas, brincantes,
inspiradoras e surpreendentes.
Construir uma engenhoca para bolinha de gude é uma forma divertida de o aprendiz
investigar conceitos na intersecção de arte, ciência e tecnologia. O processo de teste,
questionamento e, às vezes, fracasso é tão significativo quanto a construção final.
Aqui estão alguns princípios que exemplificam os objetivos de design desta atividade:
• O aprendizado STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) é um meio, não um
fim. A observação cuidadosa e a engenharia responsiva estão no cerne dessa atividade.
Os participantes são intrinsecamente motivados a lidar com uma variedade de desafios de
engenharia em constante mudança enquanto constroem a engenhoca para bolinha de gude.
• Atividades e investigações incentivam os aprendizes a tornarem seu pensamento mais
complexo ao longo do tempo. A variedade de materiais e variáveis disponíveis para
experimentação permite que os aprendizes reconstruam e refaçam o design conforme têm
novas ideias. A complexidade pode se manifestar estruturalmente (na experimentação com
uma variedade de materiais, técnicas e sistemas), esteticamente (na limitação de materiais
ou adição de cor, som ou padrões) ou até socialmente (na colaboração com outros painéis
e no compartilhamento de ideias que expandem possibilidades).

• A disposição da estação de atividades permite a troca de ideias e convida à colaboração.
Engenhocas para bolinha de gude são feitas em painéis individuais que são portáteis e podem ser combinados, ou em
grandes paredes comuns que permitem que os participantes vejam, ouçam e incorporem o que os outros estão criando.
Soluções para problemas parecidos são compartilhadas e reiteradas de um construtor para o outro.
Ambiente (os elementos do espaço que convidam à exploração)
No Tinkering Studio, há muitas coisas que temos em mente ao configurar um ambiente para que uma atividade exploratória
seja bem-sucedida. Como os aprendizes costumam trabalhar conosco por um longo período de tempo, tentamos criar um
ambiente de trabalho acolhedor e aconchegante com assentos confortáveis, mesas de trabalho resistentes e boa iluminação.
Muitas vezes, fazemos exposições ou apresentamos exemplos de projetos anteriores e de atividades atuais em todo o espaço
para inspirar ideias e oferecer uma introdução ao que está acontecendo naquele dia. Frequentemente, trabalhamos em
grandes mesas coletivas para propiciar conversas cruzadas e convidar os participantes a colaborarem, permitindo que eles
interajam uns com os outros. Os materiais estão facilmente acessíveis para oferecerem inspiração e serem usados na
construção quando necessários. Também podemos colocar exposições ou atividades relacionadas a um tema similar por
perto para incentivar a troca ideias pelo ambiente. Essas são ideias gerais que usamos no Exploratorium, mas podem ser
aplicadas ou adaptadas para diferentes situações.
Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Ao criar um ambiente para engenhocas para bolinha de gude, aconselhamos a preparação de áreas para materiais
e construção. Criar espaço em volta do painel também é importante porque esta é uma atividade que envolve
movimentação em que os participantes com frequência se ajoelham, sentam, levantam ou apenas recuam um pouco
para refletir e observar sua criação. Há um movimento constante entre construir e reavaliar as possibilidades e, assim,
você pode levar em consideração como os participantes vão se deslocar dos painéis para a área de materiais. Colocar
uma mesa central de materiais cercada por painéis ajuda a criar um espaço comum com acesso equivalente aos materiais
e conexões visuais rápidas com outros participantes e seus painéis.
Experimente a atividade antes para descobrir quais materiais vão funcionar bem para você. Depois de achar uma boa
seleção, pense em como vai exibi-la para torná-la visível e acessível para os participantes. Já usamos bandejas de café,
tigelas grandes e baldes de tinta para organizar os materiais em uma mesa no meio de uma sala de aula. Para o museu,
criamos carrinhos mais duráveis com lugares para cada material.
Uma área acarpetada ajuda a manter as bolinhas de gude que escapam sob controle. Ter um ambiente limitado torna
isso muito mais fácil. Se estiver trabalhando em um grande espaço aberto, descobrimos que uma mangueira de jardim
em volta do espaço (claramente marcada e fixada com fita) pode evitar que as bolinhas se percam.
Boa iluminação é fundamental para as bolinhas pequeninas não sumirem quando saírem rolando em meio a um labirinto
de materiais, sendo assim, certifique-se de que a iluminação seja forte e uniforme.
Mediação
Mediação é uma maneira de ensinar na qual
você estimula as investigações, perguntas e
ideias próprias do aprendiz dentro da
atividade. No Tinkering Studio, nós nos
esforçamos para praticar um tipo de mediação
que respeite o processo individual do
aprendiz. Como mediadores, observamos
e esperamos até o momento certo para intervir
e oferecer uma dica, um material
ou uma nova maneira de encarar o problema.
Como educadores, permitimos que os
aprendizes sintam-se frustrados e se
depararem com momentos de falha ao
trabalhar com materiais reais para solucionar
seus próprios desafios.
O mediador pode influenciar as interações com
participantes em uma atividade de diferentes
maneiras. Nós ajudamos os participantes a
começar a atividade dando-lhes uma rápida
noção dos objetivos. Nós os convidamos ao
espaço e apresentamos os materiais e
instrumentos que podem usar. Instigamos seus
interesses e engajamento com perguntas sobre
seus respectivos trabalhos e respondendo suas
questões. Apoiamos diferentes resultados para
a atividade e estamos abertos a possibilidade
de novas ideias e diferentes soluções e
mudanças nos objetivos dos próprios
aprendizes. Tentamos praticar um estilo
de mediação no qual não transmitimos
conteúdos para alunos passivos, mas somos
guias e co-aprendizes em um caminho para
o conhecimento.
Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Quando a proposta é montar engenhocas para bolinha de gude, há algumas coisas que o mediador precisa ter em
mente. A primeira provocação que você pode oferecer aos participantes é a de tentarem fazer as bolinhas descerem
o mais devagar possível. Dada a velocidade e a imprevisibilidade das bolinhas de gude, esse desafio costuma ser uma
boa forma de começar. Geralmente, a ideia é logo esquecida conforme eles se envolvem. É melhor oferecer a
provocação como uma opção e não uma regra. Nós não cronometramos a descida das bolinhas e não estamos
interessados em promover competição. Valorizamos o processo e as ideias únicas de cada indivíduo.
Incentive testes logo no início e testes constantes. Pode surgir a tentação de construir toda a pista das bolinhas sem
nenhum teste, e surpresas vão acontecer logo na primeira etapa. Testar enquanto se constrói permite um diálogo com
a atividade, e o feedback ajuda a influenciar novas direções e ideias.
O cerne das engenhocas para bolinha de gude é a observação
cuidadosa. O caminho das bolinhas é previsível o bastante para dar
a você uma ideia do que fazer em seguida para conduzir o trajeto,
mas isso exige observação, capacidade de lidar com problemas e
experimentação divertida.
Como mediador, você pode pedir aos participantes para mostrarem
como as engenhocas para bolinha de gude deles funcionam. Isso pode
dar a você uma ideia do processo e das intenções deles. Explicar seu
próprio trabalho também pode ajudá-los a identificar problemas.
Lembre-se de que oferecer materiais e sugestões é melhor do que
efetivamente intervir e fazer mudanças por eles, em especial quando
eles talvez estejam chegando a um ponto de frustração. Esses
momentos são significativos quando a solução enfim surge do
processo. Com isso em mente, é importante permitir que as pessoas
busquem ideias expansivas e difíceis que podem não parecer viáveis
no início. Os limites desta atividade estão lá para serem explorados e,
com muita frequência, buscá-los leva a ideias notavelmente criativas
e originais. Quando a imaginação é incentivada, novas ideias
florescem e a atividade se desenvolve. A possibilidade de que a
engenhoca para bolinha de gude se torne progressivamente mais
complexa é um dos seus pontos fortes.
O ambiente social também tem um papel-chave. É importante
incentivar o compartilhamento de ideias. A disposição física do
espaço pode ajudar nisso. É ótimo poder dar uma volta e ver soluções
novas para problemas parecidos com os que você pode estar
enfrentando. Com frequência, uma ideia se espalha e contagia os
participantes que acabam repetindo um tema ou estratégia em
especial, como elevadores para as bolinhas, trampolins com tiras
de borracha ou loopings.
Sempre há algo mais que você pode fazer e, assim, é importante
enfatizar que isto é um processo e não se trata necessariamente
de “terminar”. Durante uma sessão de compartilhamento, você pode
pedir para as pessoas mostrarem o que fizeram até o momento e o
que podem estar planejando fazer em seguida. Perguntas como “O
que você faria se tivesse mais duas horas?” podem ajudar a reforçar
essa noção de processo em vez de resultado.
Engenhocas para Bolinhas de Gude
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ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS RELACIONADAS

Conexões entre as atividades
Experimente estas atividades relacionadas para desenvolver seu próprio
repertório de experiências exploratórias.

Reação em cadeia: Reação em cadeia: A reação em cadeia leva a experiência
vertical de construir uma engenhoca para bolinha de gude
em um espaço tridimensional. Em uma reação em cadeia, cada participante
recebe uma área em uma mesa para construir uma sequência de eventos
que se conectarão a um aparato construído pelo participante seguinte.
Engenhocas para bolinha de gude podem oferecer uma boa introdução para
a atividade porque, ao construir uma pista para a bolinha, você cria a
prática de testar e observar. Por causa da qualidade dessa experiência, as
engenhocas para bolinha de gude costumam ser a primeira atividade que
apresentamos para um grupo, para mostrar o processo de exploração que
pode ser desenvolvido por meio de outras atividades.
tinkering.exploratorium.edu/chain-reaction

CONEXÕES COM ARTISTAS
(conexões inspiradoras relacionadas com Engenhocas para Bolinha de Gude)

O livro de Bernie Zubrowski
“Raceways: Having fun with balls
and tracks” (sem edição no Brasil)
foi a inspiração para as engenhocas
para de bolinha de gude. Ele é
cientista sênior no Education
Development Center, Inc. (EDC) e
passou boa parte de sua vida
profissional inventando formas de
ensinar ciência para jovens, tanto na
escola como fora
da sala de aula. Ele contribuiu para
muitos currículos de ciências que se
tornaram importantes marcos,
inclusive o Elementary Science Study
e o African Primary Science Program.
zubrowskib-sculpture.com
Engenhocas para Bolinhas de Gude

A família de Scott Weaver vive em
São Francisco há três gerações. Scott
começou a fazer esculturas de palitos
de dentes em 1968, quando tinha oito
anos de idade. As primeiras estruturas
eram abstratas e tinham cerca de 60-120
cm de altura. Depois, ele construiu uma
escultura com um percurso para bola de
pingue-pongue. Em 1974, Scott começou
uma nova escultura e acrescentou a
ponte Golden Gate e a Rua Lombard,
e ela também tinha um percurso para
bola de pingue-pongue. Foi isso que deu
início ao que agora é a escultura Rolling
Through the Bay.

Jeffrey Zachmann é um escultor
cinético especializado em aparatos
de metal para bolinhas que são
bonitos, além de funcionais. “Vejo
meu trabalho não apenas como
máquinas esculturais, mas também
como estudos de linhas, formas,
cores e movimentos. Acho que o
maior desafio do meu trabalho é
equilibrar a estrutura técnica com
as necessidades artísticas. Meu
objetivo é fazer minhas esculturas
serem peças estáticas intrigantes
que, quando postas em movimento,
tornam-se cativantes.”

tinkering.exploratorum.edu/ scott-weaver www.zachmann.com
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CONSTRUA!

Engenhocas para Bolinhas de Gude
Anexo sobre a construção do painel

Peças e ferramentas para construção:

Este anexo vai mostrar tudo o que você precisa saber para fazer um painel para a engenhoca desta atividade. Não se
sinta intimidado pelo processo de construção. É simples e pode ser feito mesmo se você não tiver experiência no
trabalho com madeira.
Recomendamos que este projeto seja feito a partir dos 14 anos de idade, com supervisão. Crianças menores também
podem ser incluídas com a orientação adequada.
Nosso guia mostra como construir seu próprio painel para uma engenhoca para bolinha de gude no qual uma ou duas
pessoas possam trabalhar juntas. Em situações diferentes, expandimos esses espaços de construção de pequena escala
para ambientes colaborativos maiores. Com alguma criatividade, você pode modificar essas instruções para encher uma
sala com estruturas de painéis perfurados ou construir uma instalação com ângulos interessantes e partes suspensas.

2 painéis perfurados de 60 x 120 cm

Cola de madeira
(opcional, mas recomendada)

ripas de madeira para
servir de espaçadores

Parafusos para madeira e chave de fenda,
ou grampeador pneumático ou pistola de pregos

Mais:
Cavilhas (para alinhamento)
e um amigo pra te ajudar
(recomendado)

Etapa 1: Etapa 1: Este projeto requer alguns materiais, fáceis
de obter em lojas de materiais de construção locais. Você vai
precisar de:
2 painéis perfurados – 60 x 20 cm
2 ripas de madeira – 2,5 x 5 x 120 cm (espaçadores verticais)
3 ripas de madeira – 2,5 x 5 x 57 cm (espaçadores horizontais)
Cola de madeira (opcional, mas recomendada)
Parafusos para madeira

Furadeira
Broca e bits
Escareador (opcional)
Cavilhas de 6 mm (você vai usá-las para alinhamento)
Um amigo para te ajudar (recomendado)

Etapa 2: Alinhe o painel e os espaçadores verticais
Coloque um dos painéis perfurados em cima de dois longos
espaçadores verticais. Faça isso com os dois espaçadores ao
mesmo tempo para manter o painel nivelado. Certifique-se de
que os cantos e laterais dos espaçadores estejam alinhados com
o painel. Para isso, basta passar os dedos pela borda do painel.
Dica: Ripas longas de madeira costumam ser levemente
curvadas. Isso não é um problema, já que podem ser
endireitadas ao serem presas ao painel, mas certifique-se
de que estejam alinhadas com um dos lados para começar
e mantenha o alinhamento conforme você avança.
Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Etapa 3: Fure o painel e o espaçador vertical
Depois de os espaçadores estarem alinhados e nivelados, fure
previamente todos os buracos, para evitar partir a madeira com os
parafusos. Comece em uma ponta e faça um furo pequeno no lugar
onde ficará o primeiro parafuso.

Dica: Se quiser que seu painel fique ainda mais elegante e todos os
parafusos fiquem nivelados, você pode usar um escareador para criar
espaço para a cabeça dos parafusos. Agora é a hora de fazer isso.

Coloque o primeiro parafuso para fixar um dos lados enquanto
faz os furos restantes. Se planeja usar cola, não coloque os outros
parafusos ainda. Se não for usar cola, você pode colocar os
parafusos conforme avança.
Fure previamente a cada 15 cm, mais ou menos, ao longo do
comprimento do painel. Se notar que o espaçador está empenado
ou curvado, puxe-o ou empurre-o para nivelá-lo com a borda do
painel conforme você avança. Isso vai ajudar a manter tudo
alinhado quando você fixar permanentemente o painel aos
espaçadores.
Etapa 4: Fixe os espaçadores
Se você decidir usar cola de madeira, levante o painel dos
espaçadores e aplique cola em todo aquele que você já tiver
furado. Use um desenho ondulado para dar mais cobertura e
estilo. Se você decidir não usar cola, pode deixar o painel no lugar.

Coloque o painel em cima dos espaçadores de novo e insira
os parafusos nos furos já feitos. Os parafusos devem achar os
buracos feitos e deixar tudo alinhado direitinho!
É normal um pouco de cola esparramar para fora; use um tecido
úmido para limpá-la (você também pode passar o dedo para tirar
o excesso).
Repita o processo todo com o outro espaçador vertical.

Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Etapa 5: Coloque os espaçadores horizontais
Agora, você vai acrescentar os espaçadores horizontais ao seu painel. Eles garantem
integridade estrutural e evitam que os painéis perfurados curvem-se para dentro.

Vire o painel e coloque um
espaçador horizontal em
cada ponta e um no meio.
Cuidado ao colocar o
espaçador do meio para não
bloquear nenhum furo.
Se o encaixe for exato, os
espaçadores ficarão no lugar.
Do contrário, use fita adesiva
para mantê-los no lugar.

Vire o painel de novo e fure previamente, use o
escareador (opcional) e prenda os espaçadores
horizontais com parafusos.

Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Etapa 6: Acrescente o segundo painel perfurado.
Vire o painel de novo.
Coloque o segundo painel em cima dele.

Use pelo menos três
cavilhas para alinhar os
furos do painel de cima
com os do painel de baixo.
É importante garantir que as
cavilhas vão ficar retas para
fora quando você estiver
construindo sua pista para
a bolinha de gude.

Passe cavilhas pelos dois painéis perfurados e verifique visualmente se estão em posição
vertical. Geralmente, fixar uma cavilha em um ponto fará com que as outras se inclinem;
continue ajustando até todas estarem o mais próximo possível da posição vertical. Não
precisa ficar perfeito, o ajuste aproximado é suficiente.

Se não estiver usando cola, pode
parafusar o painel agora. Se
estiver, levante-o, aplique a cola
e recoloque-o antes de parafusar.
Dica: Às vezes, é útil usar cavilhas
de novo para confirmar se os
painéis estão alinhados antes de
aparafusá-los juntos.
Agora você está pronto para furar
previamente e usar o escareador (opcional)
no painel todo. Não se esqueça de furar
previamente os espaçadores horizontais
também, inclusive o do meio, que agora
está escondido.
Engenhocas para Bolinhas de Gude
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Etapa 7: Seu painel está quase pronto.
Reserve um tempo para se orgulhar do seu painel. A parte mais difícil está feita. Quando
estiver pronto, vá para a etapa seguinte: fazer pés para o painel ficar em pé sozinho.

Etapa 8: Em pé!
Encontre ou corte um pedaço de madeira compensada, que meça cerca de 38 cm². Trace a diagonal e corte o quadrado em
dois triângulos iguais (eles serão os pés do seu painel).

Localize o centro do lado longo de cada triângulo e marque-o. Se você desenhar
uma linha com uma régua dessa marca até a ponta do outro lado, terá uma linha
central perfeita.
Decida que parte do painel você quer que seja a de baixo. Use a linha central em um
dos pés para centralizá-lo na borda do painel.
Dica: Essa é uma ótima hora para ter a ajuda de um amigo porque é difícil manter o painel estável quando ele está em pé sobre uma das
bordas e você está tentando colocar parafusos nele.

Em vez de alinhar o pé com a borda de baixo, deixe uma margem de 6 mm. Isso deixará o painel muito mais estável,
principalmente se o chão não for perfeitamente plano.
Você deve furar previamente, escarear (opcional) e colocar os parafusos em um dos pés. Depois, vire o painel e repita do
outro lado.
Um jeito mais rápido e fácil de fazer os pés é usar um pedaço reto de madeira de cerca de 45 ou 50 cm de comprimento
e parafusá-lo. Não será tão durável quanto o triângulo, mas funcionará. Lembre-se de deixar uma margem de 6 mm da
borda de baixo.
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Etapa 9: Eba! Um painel para bolinhas que é uma obra de arte
Essa é apenas uma forma de construir
um painel para bolinhas. Percebemos
que funciona bem para nós. Há várias
outras maneiras que também darão certo:
o tamanho do painel e dos espaçadores
pode mudar, os pés podem mudar, a borda
pode ser desgastada ou ter acabamento
com cantoneiras ou pode ficar ao natural.
O importante é compreender por que é
construído dessa forma e, depois, você
pode transferir seu conhecimento para
outros modelos.
Mas comece pelo mais importante: comece
criando algumas pistas para as bolinhas!
Conforme faz isso, você passa a entender as
maravilhas e as características do seu painel
e pode fazer as mudanças que se adequem
às suas necessidades. Agora que você sabe
como construir um painel para as bolinhas,
não deixe de ensinar para mais alguém!
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