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1. Resumo

No decorrer do segundo semestre de 2008, as atividades da disciplina F 709 - 
“Tópicos  de  Ensino  de  Física  II”  constituíram-se  de  palestras  executadas  no 
Planetário,  parte  integrante  do  Museu  Dinâmico  de  Ciências  de  Campinas 
(MDCC),  localizado  no  Parque  Portugal.  Essas  apresentações  tinham  como 
intuito despertar o interesse dos visitantes do local pela ciência. Outra atividade 
desenvolvida  durante  esse  período  foi  a  construção  ou  melhoria  de  alguns 
experimentos a serem utilizados em práticas ligadas ao ensino de Física.

2. Apresentações no MDCC

As apresentações realizadas no MDCC eram relacionadas à óptica e foram 
compostas de palestras e atividade lúdica. As palestras dividiam-se em duas 
partes:  uma delas  apresentava conceitos  de óptica e  mostrava que alguns 
povos  antigos  já  detinham esse  conhecimento,  como,  por  exemplo,  os  pré-
colombianos da América chamados Olmecas – civilização que se desenvolveu 
na região centro-sul do México e foi responsável pela aprimoração de espelhos 
criados pelos Incas, dando-lhes curvatura e obtendo as melhores imagens da 
época. A outra parte consistia da apresentação de uma lente de água ao 
público como ilustração para a convergência de raios luminosos.

Na  atividade  lúdica,  denominada  “La  Nube”,  as  pessoas  presentes  eram 
chamadas a experimentar a sensação de “andar nas nuvens” usando espelhos 
planos  que eram colocados  na posição horizontal,  entre  o nariz  e  os  olhos. 
Assim,  ao  caminhar  olhando  para  os  espelhos,  os  convidados  sentiam-se 
pisando sobre o teto, caso estivessem dentro do museu, ou sobre o céu e as 
nuvens,  caso  estivessem  na  parte  externa  do  local.  Muitos  deles  ficavam 
amedrontados  com  essa  sensação  e  logo  devolviam  seus  espelhos,  outros 
ficavam fascinados e queriam continuar por mais tempo.

Segue abaixo um resumo das atividades realizadas no Planetário.

11 de setembro de 2008 – Na primeira visita assistimos a uma sessão juntamente 
com um grupo de alunos da terceira série do Ensino Fundamental,  de uma 
escola pública de Jundiaí.

18 de setembro de 2008 – Sem atividades.

25 de setembro de 2008 – Houve uma apresentação ministrada pelo professor 
Lunazzi  a  alunos  de  primeiro  e  segundo  ano  do  Ensino  Médio,  da  Escola 
Estadual  Barão  de  Ataliba  Nogueira.  O  grupo,  que  era  composto  de 
aproximadamente quarenta estudantes, foi dividido: enquanto uma parte dos 
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alunos  assistia  à  palestra,  a  outra  parte  experimentava  o  “La  Nube”.  Em 
seguida, eles trocavam, de forma que todos pudessem acompanhar as duas 
atividades.

2 de outubro de 2008 – Havia um grupo da terceira idade visitando o Planetário 
nessa data. Durante a apresentação no auditório enfatizamos o experimento 
com a lente de água, comparando-a com os óculos usados pela maioria deles. 
Em seguida, passamos à atividade com o La Nube, da qual alguns, seguindo 
orientação  de  uma  médica  que  os  acompanhava,  não  participaram.  No 
entanto, um senhor que andava com uma bengala queria participar, então um 
de nós segurou-lhe o espelho enquanto outro caminhou ao seu lado para dar-
lhe mais firmeza; ele foi embora muito contente por ter experimentado “andar 
nas nuvens”.

9 de outubro de 2008 – Sem atividades.

16 de outubro de 2008 – Nesse dia os visitantes eram pessoas que sofriam de 
esquizofrenia.  Seguindo  orientação  da  responsável  por  eles,  preferimos  não 
apresentar  as  atividades,  pois  não  nos  sentimos  aptos  para  lidar  com  a 
situação.

23 de outubro de 2008 – Sem atividades.

30 de outubro de 2008 – Sem atividades.

06 de novembro de 2008 – Não pude comparecer nesse dia devido a uma 
prova que seria realizada no mesmo horário da apresentação.

13 de novembro de 2008 – Como o auditório não estava disponível nessa data, 
apresentamos apenas o La Nube. Havia um grupo de uma escola estadual de 
Mogi  Guaçu,  composto  por  alunos  de  faixas  etárias  variadas:  desde 
adolescentes  até  adultos.  Eles  não  demonstraram  interesse  pela  atividade, 
sendo que a maioria deles não quis participar. Contudo, foi uma experiência 
proveitosa.

A seguir, algumas fotografias do Planetário e Museu Dinâmico de Ciências de 
Campinas.
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Figura 1: Visão frontal do Planetário.

Figura 2: Hall de entrada do Planetário com painel de experimentos desenvolvidos por alunos 
da disciplina F 609.

Figura 3: Vista externa do Museu Dinâmico de Ciência de Campinas (MDCC).
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Figura 4: Interior de um dos laboratórios do MDCC.

3. Experimento

O experimento melhorado por mim foi o espectrômetro, construído pelo aluno 
Luiz Roberto Belatini Júnior quando cursou a disciplina F 609 – “Tópicos de Ensino 
de Física I”, no primeiro semestre de 2008.

O espectrômetro é constituído por um cd colocado, aproximadamente, a um 
metro de distância de uma placa retangular que possui  uma fenda em seu 
centro,  como na Figura 1.  A luz passa pela fenda e incide sobre a rede de 
difração do cd, sendo dividida em suas componentes espectrais que podem 
ser observadas como anéis coloridos sobre o disco.

Figura 5: Esquema do Espectrômetro utilizado.

Meu trabalho foi  construir  um aparato que deixasse uma lâmpada fixada à 
placa, na região da fenda, e conseguir um meio de o observador encontrar 
facilmente os anéis de difração produzidos pelo cd. 
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3.1. Atividades realizadas para melhoria do experimento

Primeiramente, testei  duas lâmpadas fluorescentes para saber qual delas era 
mais brilhante e proporcionava anéis mais definidos e procurei qual a melhor 
posição para se visualizar esses anéis.

Após isso, parti para a construção do aparato para fixar a lâmpada à placa. 
Para isso, usei uma placa de alumínio em formato de L onde prendi uma lâmina 
de acrílico com arrebite. A essa lâmina de acrílico prendi com um parafuso o 
soquete da lâmpada.  Esse conjunto  foi  preso à placa com um arrebite,  de 
forma que pode ser girado por uma haste.

Para indicar a direção em que o observador deveria olhar para perceber os 
anéis, construí um L a partir de duas lâminas de acrílico que foram presas a um 
pequeno L de alumínio por meio de arrebites. A Figura 2 mostra um esquema 
da versão final do espectrômetro. 

Figura 6: Versão final do Espectrômetro.

4. Conclusão

A experiência de levar um pouco de conhecimento em ciência para a vida de 
pessoas  como  os  visitantes  do  Museu  Dinâmica  de  Ciências  de  Campinas, 
estudantes de escolas públicas em sua maioria, é de grande importância para 
a formação de futuros professores de Física, pois age como um incentivo para a 
transmissão de conhecimento através do contato direto com o público. Assim 
como  a  melhoria  de  um  experimento  didático  é  de  grande  valia, 
principalmente quando se trata de ensino de ciências. 
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