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Introdução

Essa disciplina tem como objetivo a discussão de temas relacionados ao 

ensino de Física, em especial assuntos relacionados com a experimentação. O 

trabalho durante esse semestre origina-se a partir da experiência da disciplina F 

609 em que cada aluno trabalha com a confecção, montagem e entendimento de 

um experimento.

O início  do trabalho se deu com uma familiarização com a natureza da 

disciplina  através  de  diálogos  com  o  professor  responsável  pela  disciplina  e 

também  através  de  leituras  de  relatórios  feitos  por  alunos  sobre  trabalhos 

realizados em outras ocasiões. Assistimos ainda, no começo do semestre, uma 

palestra sobre Museus de Ciências, ministrada por uma docente da Universidade 

Estadual de Minas Gerais.

Com base nas atividades desenvolvidas pelos alunos dessa disciplina no 

semestre anterior, em que uma palestra com conceitos históricos sobre a Óptica e 

a evolução desses conceitos a partir dos povos pré-Colombianos e também com a 

apresentação certos experimentos que envolvem conceitos de Óptica, foi definido 

através do diálogo com o Planetário de Campinas/Museu Dinâmico de Ciências de 

Campinas  que  utilizaríamos  o  espaço  do  planetário  para  apresentarmos  uma 

palestra  e  posterior  apresentação  de  experimentos  para  o  público  que 

primeiramente  havia  assistido  a  sessão  do  planetário.  As  palestras  eram 

ministradas no auditório da sede do planetário. Juntamente com isso, cada aluno 

ficou  responsável  para  trabalhar  com  um  experimento,  na  confecção, 

entendimento do funcionamento ou melhora.



O Planetário e o Museu Dinâmico de Ciências 
de Campinas (MDCC)

O Museu Dinâmico de Ciências de Campinas (MDCC), foi resultado de uma 

parceria entre a Prefeitura de Campinas, a Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas),  a  FUNCAMP  (Fundação  de  Desenvolvimento  da  Unicamp)  e  a 

ACIESP (Academia de Ciências do Estado de São Paulo). Essa parceria culminou 

em um convênio  firmado  em 1982,  e  a  inauguração  do  Planetário  em 28  de 

outubro de 1987, e posteriormente surgiu o denominado Espaço Ciência-Escola, 

que  conta  com  duas  instalações.  Uma  delas  possui  três  salas  que  seriam 

utilizadas como laboratório  de ciências.  A outra instalação possui  um pequena 

sala de apresentações, cozinha, banheiros, um hall de entrada e um espaço em 

forma  de  círculo  que  poderia  ser  utilizado  para  diversos  propósitos,  como 

apresentação de experimentos. 

Atualmente,  os  laboratórios  não  estão  sendo  utilizados  e  o  Planetário 

realiza seções escolares mediante contato prévio e está aberto á comunidade aos 

fins de semana. Cerca de meio milhão de pessoas já haviam visitado o MDCC até 

2005, cujas principais atividades ali realizadas eram observações de exposição e 

projeções do Planetário, realização de experimentos, atividades corporais, cursos 

e  oficinas  para  professores,  entre  outras.  O  Museu  Dinâmico  de  Ciências  de 

Campinas  é  localizado  no  Parque  Portugal  (Lagoa  Taquaral).  No  saguão  de 

entrada do planetário é possível para os visitantes verificarem e analisarem alguns 

experimentos de Física que envolvem conceitos muito interessantes.

Abaixo, colocamos algumas fotos do Planetário e MDCC.



Figura 01: Visão em perspectiva do Planetário

Figura 02: Vista do hall de entrada do Planetário e o painel de auto-atendimento 

com experimentos desenvolvidos na disciplina F 609



Figura 03: Visão do exterior do Espaço Ciência-Escola dentro do MDCC

Figura 04: Visão interna de um dos laboratórios do MDCC



As visitas ao Planetário e atividades realizadas

O primeiro contato com o planetário se deu através de um reconhecimento 

do  local  e  também como  expectadores  da  sessão  do  planetário.  Depois,  nas 

semanas seguintes (estava escalado para ir  ao Planetário as quintas-feiras de 

manhã),  quando havia  visita  de escolas agendada,  realizávamos as atividades 

propostas pelo professor responsável.  Nos dias em que não houvesse sessão, 

teríamos  que  nos  dirigir  a  sala  do  professor  para  trabalharmos  em  um 

experimento. As atividades que seriam realizadas estão relacionadas com área da 

Óptica, o que se justifica a medida que os conceitos expostos no planetário e o 

conhecimento sobre aquilo que se encontra acima de nossas cabeças se deve 

muito ao desenvolvimento dessa área, em especial  as teorias que explicam os 

espelhos e lentes e propiciaram o aprimoramento destes a partir  de elementos 

encontrados  na  natureza.  Essas  atividades  eram  constituídas  pela  palestra 

previamente feita pelo professor Lunazzi, pela apresentação de um experimento 

com  uma  lente  d´água  e  um  cone  de  luz  para  mostrar  a  convergência  e 

divergência dos raios luz causadas pela  lente;  e  finalmente por  uma atividade 

muito interessante, no âmbito do lúdico, chamada “La Nube” ou poderíamos dizer 

“Andando sobre as nuvens”. Nessa atividade, um espelho plano, com um espaço 

para ser encaixado no nariz, era distribuído para o público presente, de forma que 

ele era colocado bem abaixo dos olhos e refletiria o que estivesse no céu, ou teto, 

dependendo do ambiente em que a pessoa está. Posteriormente, pedia-se para a 

pessoa que estivesse segurando o espelho caminhasse, de maneira que o seu 

campo de visão, a sua noção espacial tridimensional ficasse restrita ao mundo 

bidimensional  proporcionado  pela  imagem  formada  pelo  espelho. 

Conseqüentemente, no momento em que se começa a andar, a primeira sensação 

experimentada é a de total  insegurança,  medo e receio  de prosseguir  com os 

passos. Abaixo, segue um resumo das atividades realizadas durante as visitas ao 

Planetário.



11/09/2008 –  Primeira visita ao Planetário. Foi assistida a sessão junto com um 

grupo de crianças da 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Jundiaí.

18/09/2008 - Não houve atividades.

25/09/2008  -  Nesse  dia,  o  professor  Lunazzi  esteve  presente  e  ministrou  a 

palestra  para alunos do Ensino Médio,  do primeiro  e  segundo ano,  da Escola 

Estadual  Barão Ataliba Nogueira. Estavam presentes cerca de 40 alunos. Esse 

grupo foi dividido em dois e enquanto a primeira metade assistia a palestra, os 

demais vivenciaram a atividade do “La Nube”.  Depois,  os grupos trocaram, de 

forma que todos puderam participar de todas as atividades.

02/10/2008  – Uma atividade desafiadora  foi  o  que  encontramos nesse dia.  O 

grupo  que  estava  diante  de  nós  era  constituído  por  pessoas  da  3ª  idade,  ou 

melhor  idade,  como  se  costuma  chamar  nos  dias  de  hoje.  Os  slides  da 

apresentação foram mostrados bem rapidamente e superficialmente e uma ênfase 

maior foi dada ao experimento com a lente, quando fizemos uma analogia com os 

óculos que a maioria usava.  Posteriormente, nós realizamos a atividade do La 

Nube  com  poucos  deles,  pois  alguns  tinham  labirintite  e  a  médica  que  os 

acompanhava recomendou que eles não participassem do experimento.  E nós 

ajudamos um senhor a participar; um de nós caminhava junto a ele, enquanto o 

outro segurava o espelho. Ele sentiu-se bem satisfeito e feliz com a atividade.

09/10/2008 – Não houve atividades.

16/10/2008 – Estivemos presentes nesse dia, mas não apresentamos porque o 

público  alvo  era  constituído  por  pacientes  de  uma  clínica  para  tratamento  de 

esquizofrenia.  Achamos  melhor  não  apresentarmos  pois  não  nos  julgamos 

capazes de trabalhar com essa peculiaridade.



23/10/2008 – Não houve atividades

30/10/2008 – Não houve atividades

06/11/2008 –  Apresentamos  para  alunos  da  Escola  Estadual  Prof.  Alberto 

Medaljon. Estavam presentes cerca de 35 alunos na faixa etária de 11-12 anos, 

das 5ª e 6ª Séries  do Ensino Fundamental. A turma era muito interessada, nos 

questionaram bastante até com perguntas que fugiam do escopo da apresentação. 

Nesse dia, fomo até o final da apresentação e inclusive falamos sobre o Linux e 

softwares  livres.  Havia  alguns  alunos  na  turma  que  conheciam  o  Linux. 

Conseguimos  explicar  os  conceitos  de  difração  superficialmente  utilizando  o 

exemplo do CD e, pelas respostas deles, acreditamos que eles conseguiram ter 

uma pequena noção sobre esse fenômeno. Após, nós os levamos para fora do 

auditório e todos participaram da atividade do La Nube revezando os espelhos. A 

professora de geografia que os acompanhava também participou e gostou muito 

da  atividade  e  do  nosso  trabalho  com  a  idéia  de  aproximar  a  ciência  com  a 

realidade dos alunos da escola pública.

13/11/2008 –  Nesse  dia,  realizamos  apenas  a  atividade  do  La  Nube,  pois  o 

auditório  estava sendo utilizado para outros fins.  Apresentamos essa atividade 

para  uma  escola  estadual  de  Mogi  Guaçu.  O  grupo  era  muito  heterogêneo, 

composto de pessoas de diversas faixas etárias. A maioria eram adolescentes, 

mas havia pessoas que aparentavam ser mais velhas. O grupo não se mostrou 

muito interessado com a atividade. Boa parte deles ficou com medo e nem sequer 

segurou no espelho, mas a experiência foi válida.



O Experimento: Prisma de ângulo variável

Em  relação  ao  trabalho  com  o  experimento,  ficou  sob  minha 

responsabilidade a montagem de um prisma cujo ângulo pudesse ser alterado. 

Sendo assim, a  partir  de dois  pedaços de vidros,  planos e lisos,  o  prisma foi 

montado. Para isso, foi utilizada fita isolante para uni-los, pois esta é altamente 

resistente  em  comparação  com  outras  fitas  adesivas/colantes  encontradas  no 

mercado.

Então, para observar a refração da luz e sua dependência com o ângulo de 

incidência, é colocado entre os vidros um plástico preenchido com água. Esse 

plástico deve ser o máximo transparente possível para que ele, através do seu 

índice  de  refração,  não  interfira  nos  resultados  do  experimento.  Para  isso, 

utilizamos um plástico para armazenar alimentos em freezers da marca Ziploc®, 

pois ele exercia menos influência na refração da luz incidente. Para que esses 

efeitos sejam melhores observados,  é conveniente molhar o vidro antes de se 

colocar o plástico preenchido com água, para que haja uma aderência mais efetiva 

entre as superfícies deste e do plástico.

Uma outra atividade interessante que pode ser feita com essa montagem é 

observar a refração da luz branca. Uma pessoa pode pegar esse prisma e segurá-

lo em frente ao seu campo de visão. Assim, a pessoa enxergará o que estiver a 

sua frente em tamanho reduzido, o que mostra a refração da luz.



Conclusão

Não podemos deixar de destacar no término deste trabalho, a importância 

do  mesmo  para  a  nossa  formação  docente.  O  contato  com  alunos,  jovens, 

crianças,  idosos,  propiciado  pelas  atividades  realizadas  no  planetário  foi  uma 

experiência muito marcante para todos nós e ressaltou a importância do papel do 

professor como agente transformador da realidade educacional. A aproximação 

com  a  escola  pública  é  algo  extremamente  importante  para  que  uma  ponte 

Universidade-Escola Pública seja consolidada.
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