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Resumo

Neste trabalho apresentarei as atividades realizadas pelo meu grupo: eu, 

Aline e  Thadeu,  no  Planetário  Municipal  de  Campinas  junto  a  esolas  sob 

orientação do Professor José Joaquim Lunazzi. Estas atividades foram realizadas 

no primeiro  semestre  de  2010 e  aconteceram às quintas-feiras  no  período da 

manhã no Planetário que se encontra no Taquaral/Campinas-SP.

Introdução

Num curso superior de licenciatura é essencial que os futuros professores 

tenham contato com o mundo real que é muito diferente do que se vivencia dentro 

da sala de aula. Esta disciplina dá esta oportunidade aos alunos de presenciar o 

comportamento  espontâneo  do  aluno  perante  esta  disciplina  tão  temida  por 

muitos: a física.

Muitos professores não exploram a parte divertida da física o que pode 

acarretar  num  desinteresse  pela  discipina  e  até  mesmo  um  bloqueio  na 

aprendizagem. Quando se realiza atividades como esta apresentada aqui, o aluno 

se abre ao novo e aproveita as novas experiências até podendo acreditar que 

estas são isoladas do conhecimento praticado em sala de aula mas, é importante 

lembrá-los no entanto que o conhecimento apenas mudou de roupagem mas que 

ainda é a velha e boa física de sempre.

Quando  presenciamos  a  alegria  dos  alunos  ao  realizarem  as  atividade 

mostrando-se  interessados,  perguntando,  interagindo  e  se  divertindo,  nos  faz 

refletir sobre a forma como se apresenta a física aos alunos no ensino tradicional 

que  muitas vezes é de um modo cansativo e que faz os alunos associarem a 

física a “um bando de fórmulas que não servem pra nada”. Dificilmente os alunos 

tem  oportunidade  de  ver  esse  outro  lado  da  física:  uma  física  interessante, 

instigante e divertida. Falta aos alunos um gosto para o que estão aprendendo e 

assim querer aprender mais. 

Esta nossão é melhor percebida quando se está fora do sistema tradicional 

de ensino pois  ainda não adquirimos os vícios  de linguagem nem a rotina do 

ensino tradicional. É bom termos este contato antes de iniciarmos nossa carreira 



profissional para percebermos o que dá certo e o que já está ultrapassado a fim de 

melhorarmos sempre como professores e como eternos aprendizes.

As  atividades  relizadas  com  as  escolas  que  visitavam  o  planetário  se 

dividiram basicamente em duas: o experimento “La Nube” e a apresentação da 

palestra sobre óptica.

     

Desenvolvimento

A apresentação do experimento “La Nube” consiste em colocar um espelho 

abaixo dos olhos e andar apenas olhando para o espelho a fim de vermos o que 

se passa acima de nós dando uma sensação diferente da de costume. Abaixo 

vemos algumas fotos deste experimento.



Nos  apresentamos  aos  alunos  antes  deles  entrarem no  planetário  para 

podermos interagir mais tempo com eles e para que não ficassem disconfiados da 

nossa  presença.  Após  assistirem  a  apresentação  do  planetário  os  alunos  se 

dirigiam à parte de fora do prédio para explicarmos o procedimento da brincadeira. 

Pedíamos a eles para não correr e olhar apenas para o espelho enquanto 

andavam para que o efeito fosse o melhor possível. Ficávamos acompanhando o 

andar deles pois vez ou outra eles perdiam o equilíbrio e tendiam a queda. Muitos 

tinham  medo  de  participar  mas,  com  alguma  insistência  nós  conseguíamos 

convencê-los e outros alunos nos ajudavam a incentivar a participação de todos. 



Haviam turmas que os alunos participavam mais de uma vez cada e não queriam 

ir embora. 

Ás vezes haviam escolas com muitos alunos para a visita  ao planetário 

então  realizávamos  um  revezamento  entre  a  apresentação  do  planetário  e  a 

experiência: enquanto uma turma ficava na apresentação, outra fazia a atividade 

do espelho. 

O  espelho  utilizado  é  um espelho  plano  com um corte  anatômico  para 

apoiar o nariz sendo mais confortável enquanto a pessoa se movimenta. Vemos 

pelas  fotos  que este  experimento  atraia  a  atenção  de todas  as  idades  desde 

crianças,  adolescentes  e  adultos  que  acompanhavam  a  visita  ao  Planetário. 

Muitos alunos perguntavam se havia algo diferente no espelho e que mostrariam o 

experimento aos amigos e familiares.

Um  dos  problemas  encontranos  neste  semetre  foi  a  reunião  da 

congregação realizadas às quintas-feiras de manhã no horário de nossa atividade 

o  que  impossibilitava  o  uso  da  sala  de  seminários  e  consequentemente  a 

realização da palestra.  Outro  fator  que impedia  a  realização  da  palestra  foi  o 

tempo disponibilizado pela escola.  As escolas no geral  fazem a visita com um 

tempo  estimado  de  1  hora  por  turma,  sedo  a  apresentação  do  planetário  de 

duração de 40 minutos nos restava cerca de 20 minutos para apresentarmos o 

experimento “La Nube” e dificilmente a apresentação da nossa palestra. Vez ou 

outra as escolas se atrazavam o que diminuía ainda mais o tempo com os alunos. 

A outra atividade, a apresentação de óptica, foi pensada para adequar a 

linguagem  ao  vocabulário  das  crianças.  A  apresentação  fornecida  pelo  Prof. 

Lunazzi, na qual baseamos a nossa palestra sobre óptica, foi acrescida de vários 

conceitos que consideramos válidos para o bom entendimento da palestra como 

por  exemplo:  como  enxergamos,  porque  vemos  as  cores,  explicar  o 

funcionamento do arco-iris e brincadeiras com fenômenos que vemos em filmes 

como hologramas do Star Wars e algumas imagens divertidas.

Havia presenciado a palestra semestre anterior da exposição de holografia 

e vi que faltava um vídeo sobre sombras que foi apresentado mas que não havia 



no planetário. Então busquei o vídeo no youtube e acrescentei à apresentação 

cujo link pode ser visto no final do relatório.

Acrescentamos  também  um  vídeo  sobre  a  explicação  do  fenômeno  de 

refração do arco-íris da série “De onde vem?” e outro com o experimento do “disco 

de Newton” mostrando que a luz é uma composição de cores sendo este último 

como se fosse a operação inversa da do arco-iris. Os links dos vídeos podem ser 

vistos no final do relatório. 

Durante  as  palestras  houve  bastante  interação  com  os  alunos  que  se 

mostraram curiosos e houve pouca dispersão por conversas. As perguntas feitas 

foram muito interessantes do ponto de vista conceitual. Pensamos muitas vezes 

que falamos claramente e que todos estavam entendendo mas vem uma pergunta 

e mostra que sempre temos o que melhorar.

Um  aluno  certa  vez  nos  questionou  sobre  a  imagem  do  buraco  negro 

presente  na  apresentação.  Falamos  que  aquilo  nada  mais  era  do  que  uma 

representação  deste  objeto  que  não  pode  ser  fotografado.  Daí  pensamos em 

discutir o que é cor e porque um buraco negro não pode ser imageado e o que 

representa o preto entre as cores. Isso gerou uma discussão muito interessante e 

que nos acrescentou muitos pontos em experiência e desafio profissional.

Enquanto falávamos da refração e do arco-iris uma aluna fez referência ao 

CD e foi aí que explicamos que se tratava de outro fenômeno produzido pela luz 

mas que não iríamos comentar por ser um pouco complexo pra série que ela 

estava.  Isso  porque  em experiências  anteriores  sabíamos  que  os  alunos  não 

entenderiam o fenômeno de difração que em nível superior já não é trivial.

Quando exemplificámos alguns tipos de espelho presentes no cotidiano dos 

alunos chegamos aos retrovisores de carros que acreditávamos serem convexos, 

no  entanto,  um  aluno  afirmava  que  havia  diferença  entre  o  retrovisor  do 

passageiro  e  do  motorista  fato  este  novo  para  nós e  que foi  confirmado pela 

professora. Isso mostra o constante aprendizado ao qual estamos sujeitos todos 

os dias e que só incrementa a nossa experiência de vida. Cada aula é única e a 

troca  de  conhecimento  é  mútua  apesar  de  muitas  vezes  os  professores 

esquecerem que os alunos tem seus conhecimentos prévios e que podem ser 



explorados e utilizados para enriquecer a aula e incentivá-los a buscar sempre 

aprender mais além de desenvolver o discurso argumentativo e a discusão.    

No  tema  refração  no  exemplo  das  lentes  foi  explicado  também  alguns 

problemas de visão e o motivo da utilização de óculos revelando como este vidro 

direciona corretamnete o feixe de luz para a posição onde ela é perfeitamente 

captada pelo olho.

A parte da apresentação que os alunos se mostraram mais animados foi na 

apresentação  das  imagens  3D  que  eram  vistas  com  óculos  próprio  para  a 

vizualização destas imagens. Os alunos vibravam a cada imagem e pareceram 

muito felizes com nossas atividades além de adquirir conhecimento que era nosso 

principal objetivo.  

Comentários realizados pelos participantes das atividades

Abaixo estão os comentários escritos realizados por professores e alunos 

de alguns dos dias que realizamos as atividades.













Conclusão

As atividades se mostraram promissoras e acrescentaram muito, tanto aos 

alunos que participaram, quanto a nós estudantes do curso de Licenciatura em 

Física.  Visamos  um dia  poder  realizar  atividades  como  as  apresentadas  com 

nossos próprios alunos oferecendo a eles esta oportunidade de conhecer e se 

divertir e mostrar aos nossos colegas que ensino eficiente é possível e é viável.

Prezamos que este tipo de atividade não se disolva com o tempo e que 

possamos ser multiplicadores desta técnica de atingir o interesse dos alunos com 

as  ferramentas  que  a  física  nos  dá  e  que  não  são  poucas  e  muito  menos 

impossíveis de se realizar.  

Acreditamos que o ensino é muito importante numa sociedade e nós como 

ferramentas imprecindíveis  neste contexto  tentamos cada vez mais melhorar  à 

nossa maneira para que aqueles que por nós tenham passado possam aprender 

não apenas o conteúdo que precisam saber mas também a ser multiplicadores 

deste conhecimento.   
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Links

http://www.abcmc.org.br/mdcc/planetario.html - Site do Planetário

http://www.youtube.com/watch?v=2Ei77eRU1Z8 - Sombras

http://www.youtube.com/watch?v=vZDm61sZV0U - De onde Vem

http://www.youtube.com/watch?v=b3NXsgjPSQo - Disco de Newton
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