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Introdução 
 
 As disciplinas de Tópicos do Ensino de Física, 1 e 2, tem o objetivo de 
proporcionar, ao estudante da modalidade de Licenciatura em Física, experiências práticas 
do ensino de Física, vinculadas a atividades de extensão. 
 Tópicos do Ensino de Física 1, a disciplina F 609, se baseia na elaboração e 
execução de projetos que envolvam montagens de aparatos, com materiais de baixo custo, 
que possam demonstrar e/ou exemplificar príncipios físicos ou tecnologias decorrentes da 
aplicação de princípios físicos. 
 Ao final do semestre, os alunos de F 609 realizam uma apresentação, aberta ao 
público, onde outros estudantes e professores possam apreciar o desenvolvimento dos 
projetos. 
 A disciplina de F 709, por outro lado, se baseia numa relação dos alunos com 
estudantes de fora da universidade. Através de palestras sistêmicas, dentro ou fora do 
ambiente da Unicamp, através do deslocamento dos alunos palestrantes, ou recebimento da 
visita de alunos de Ensino Médio nos ambientes do Instituto de Física. 
 
O projeto no Planetário. 
 
 O projeto neste segundo semestre de 2008 constitui-se em uma atividade no 
Planetário, situado no Parque do Taquaral, na Cidade de Campinas, simultaneamente com 
outras atividades paralelas distribuídas pelo professor aos alunos do curso. 
 A atividade no Planetário é uma palestra sobre ótica e uma atividade lúdica 
apelidada de “La Nube”, que consistia em posicionar um espelho abaixo dos olhos da 
pessoa, de modo que a mesma enxergasse o céu como chão.  

A atividade toda era ministrada de terças, quintas e sextas-feiras, a alunos que 
realizem excursões ao Planetário. 
 Particularmente, eu, o autor deste relatório, era um dos integrantes do grupo 
responsável pelas palestras de quinta-feira, de manhã, junto com os alunos João, Ulisses e 
Ana Elitha. 
 Na primeira palestra não pude ir por problemas de saúde. Mas o grupo teve a 
oportunidade de apresentar a palestra e o “La Nube” a um grupo de estudantes de segundo 
grau. 
 A palestra seguinte foi com um grupo de idosos de um asilo. Apresentamos a 
palestra, mas a reação do público era bastante pequena. 
 Numa oportunidade posterior, comparecemos todos, mas o grupo que estava a 
visitar o Planetário era de uma clínica de tratamento de esquizofrênicos. Dado a cautela que 
se deveria ter ao tratá-los, e também a certa imprevisibilidade da reação dos mesmo à 
palestra, tomamos a decisão de suspender a apresentação da palestra e do La Nube naquele 
dia. 
 Na quarta oportunidade, recebemos a visita de alunos de quinta e sexta série, da 
escola EE Prof. Alberto Medaljon, da idade de 11 e 12 anos. Foi uma palestra bastante 
produtiva. A reação do público aos exemplos e às brincadeiras era grande. E reagiram 
bastante bem às imagens 3D contidas na palestra, sem que causassem qualquer tumulto na 
distribuição e devolução dos óculos 3D. E, mesmo durante o “La Nube”, os alunos se 



comportaram bastante bem, muito organizados, e respeitando todo tipo de aviso ou pedido 
que fizéssemos para evitar acidentes. 
 Na quinta oportunidade, Comparecemos somente eu e João. Atendemos um grupo 
de ensino médio, e como o anfiteatro estava ocupado com outras atividades, só pudemos 
apresentar o La Nube. De qualquer modo, o grupo visitante não se mostrou empolgado em 
participar da atividade. Vários optaram por não participar.  
 
 Infelizmente, a temporada de visitas ao planetário não garantia visitantes toda 
semana. 
  
Projeto Paralelo 
 
 Para as semanas onde não houvesse apresentações no Planetário, o professor julgou 
adequado distribuir aos alunos outras atividades paralelas. 
 Fiquei encarregado de auxiliar o aluno Richard na elaboração de um espelho 
côncavo. 
 O aluno já estava trabalhando nisso a um certo tempo, e já tinha acordo com uma 
oficina da Unicamp que faria a vaporização de prata sobre o vidro côncavo. O problema 
maior era na fabricação de um suporte para sustentação do vidro dentro da câmara de 
vácuo. O primeiro suporte obtido era de Zinco, e teria problemas químicos ao ser 
submetido à camara de vácuo para deposição de alumínio. 
 Então, o aluno Richard ficou de encomendar a fabricação de outro suporte. 
 O papel de auxiliar no processo chegou a mim em período já avançado do semestre. 
De modo que, não foi possível trabalhar adequadamente e produzir frutos concretos até o 
momento. 
 Porém, o professor Lunazzi encontrou um espelho retrovisor automotivo quebrado. 
Observando os fragmentos, pudemos observar que a face refletora do espelho se encontra 
na primeira superfície do mesmo. O que indica que ele não é feito com deposição de prata. 
 A prata é depositada em espelhos através de deposição química. E depois é dado um 
tratamento de modo a isolar a prata do ar atmosférico, para evitar a enorme oxidação que 
sofreria. 
 Ou seja, se a face do espelho automotivo fica exposta ao ar, não pode ser de prata. 
 Durante a semana de sete de novembro, pude visitar uma vidraria que me informou 
o telefone de um distribuidor de espelhos, São Jorge, (11) 2919-4020. Sendo um 
distribuidor de São Paulo. 
 A atendente da loja afirmou que não existem fábricas de espelhos em Campinas, 
somente em São Paulo. Ou seja, todo contato deveria ser feito por telefone, e creio que 
provavelmente teríamos dificuldades em obter detalhes técnicos sobre a fabricação de 
espelhos através das atendentes da indústria, ou encontrar algum funcionário habilitado 
com disponibilidade de tempo para atender nossos telefonemas. 
 E, sob sugestão do professor, procurei o aluno Fabio, também matriculado no curso 
de F 609, pois ele supostamente teria contatos com alguém que trabalhasse com deposição 
química de prata. 
 Porém, ao entrar em contato com o aluno Fábio, ele me explicou que tudo é um mal 
entendido. Durante o colégio, um amigo que fazia curso técnico de química teve uma 
atividade que foi espelhar uma garrafa de vidro. Mas isso foi a muito tempo, e não se tem 
mais contato com tal aluno. Provavelmente a atividade deveria ser simples, por ser um 



curso técnico, mas deveria envolver certos compostos químicos que não devem ser muito 
comuns. 


