
Universidade Estadual de Campinas 
 

Instituto de Física Gleb Wataghim 

 
 
 

Relatório Final  
 

F 709 – Tópicos de Ensino de Física II 
 
 
 
 

 
 
 
Renato Peron da Silva     RA: 035616 
 
Prof.: José Joaquín Lunazzi 
 



 2/17

 As atividades da disciplina de Tópicos de Ensino de Física II foram 
realizadas no Planetário de Campinas, localizado no Museu Dinâmico de 
Ciências de Campinas (MDCC). Uma segunda atividade foi repassada aos 
alunos que objetivava a construção ou conserto de algum experimento já 
desenvolvido anteriormente e que pudesse ajudar durante a palestra no 
Planetário ou mesmo em salas de aula. 
  
 A palestra feita no planetário tinha uma duração de cerca de 20 a 
30min., pois dependia também da disponibilidade da escola em ter tempo 
disponível para a apresentação. Em seguida, apresentamos o “La Nube”. 
Este experimento visa a participação dos alunos ali presentes de uma forma 
bastante simples. O “La Nube” é uma brincadeira na qual os alunos 
encaixam um espelho (devidamente preparado) no nariz e olham para o 
espelho. Isso faz com que eles tenham a partir de então uma visão do teto 
e não mais do chão propriamente dito. Isto faz nosso cérebro pensar que 
estamos andando no teto e não no chão. Diversas reações podem ocorrer 
durante esta atividade. 
 
 A outra atividade que eu deveria desenvolver foi a construção de um 
motor e de um suporte para auxiliar na apresentação do experimento da 
lente d'água que será descrito a seguir. 
 
Montagem do motor e suporte 
 
 Esta atividade consiste em construir um motor com um espelho 
preso, de modo que este espelho possa girar. Quando um laser é apontado 
na direção do espelho, a reflexão causará a dispersão do feixe incidente, 
formando assim uma imagem circular. Em seguida é utilizada uma lente 
d'água de modo a demonstrar como as lentes convergentes funcionam. 
 
 Para o suporte pensei em construir algo diferente dos suportes 
construídos anteriormente. Utilizando uma barra de ferro rosqueada e duas 
porcas com trava (a porca rosquea até certo ponto e depois trava), pensei 
em construir um sistema semelhante ao usado em portões eletrônicos e em 
outros dispositivos presentes em laboratório. Este sistema possibilita alterar 
a altura do motor com o laser, sem mexer no seu alinhamento ou na sua 
direção inicial. Dessa forma, é possível alinhar mais facilmente o laser com 
a lente d'água para a demonstração do experimento. 
 
 Para a construção do suporte para o motor, utilizei inicialmente uma 
base de madeira de 20x20 cm, que era um pouco pesada, de modo a dar 
estabilidade ao restante do suporte. No entanto, devido a uma forte chuva 
com vento em minha casa, a base acabou molhando e empenou. Não 
consegui achar outra base igual a tempo de entregar o projeto, por isso fiz 
uma base um pouco menor, mas que também dá estabilidade ao conjunto. 
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 A construção do projeto é um tanto quanto simples, já que basta 
alguns pedaços de madeira, duas porcas com trava, uma barra rosqueada 
e pensando em como prender o motor à barra, corri atrás de uma porca 
maior que as convencionais. Também foi utilizado uma barra de ferro 3/16” 
para deter o movimento de rotação da porca que contém o motor ao girar a 
barra. Essa descrição pode ser observada na imagem abaixo: 
 

 
Figura 1 – Suporte para o experimento da lente 
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Na imagem abaixo estão descritos alguns dos componentes 
presentes no suporte: 

 
Figura 2 – Descrição de alguns componentes 
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 A vantagem da utilização deste sistema é que ao invés de girarmos o 
motor juntamente com a porca pela barra rosqueada, fazemos exatamente 
o inverso. Girando a barra rosqueada, fazemos com que o motor suba ou 
desça, de acordo com o sentido do giro da barra. Isto só é possível devido à 
barra de ferro que “trava” a porca à qual o motor está preso. Para prender o 
motor na porca, utilizei cola epóxy (araudite), que pode ser encontrada em 
muitas lojas de materiais de construção. O arame retorcido, foi feito 
utilizando uma furadeira comum. Para isso prende-se a ponta do arame no 
lugar onde se prenderia a broca, e na outra ponta seguro com um alicate. 
Ao apertar o botão da furadeira, esta torce o fio, deixando-o mais resistente. 
 Por fim uma última foto do suporte: 

 
Figura 3 – Suporte de um outro ângulo 
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Problemas encontrados 
 

 Durante a montagem do experimento, encontrou-se alguns 
problemas, como por exemplo: como fazer com que a barra girasse na 
base. Para resolver isso, utilizei uma outra porca com trava, só que na base 
utilizei cola de secagem rápida para que a porca uma vez travada, não 
soltasse mais. Na parte superior não utilizei a cola, já que pode ser 
necessário retirar o motor e colando-a, eu estaria impossibilitando a troca 
das peças.  
 Um outro problema surgiu após a montagem, mais precisamente 
durante a viagem para Campinas, já que a barra entortou um pouco e isto 
fez com que ela não girasse facilmente. Porém, isto não impede a 
regulagem nem a utilização do suporte. O espelho que deveria estar na 
frente do motor sofreu uma queda e quebrou inteiro, por isso não aparece 
nas imagens. 
 Embora tenha ocorrido estes problemas, o suporte está pronto para o 
uso. 

 
Planetário de Campinas 

 
 Localizado no Parque Portugal (popularmente chamado de Lagoa 
Taquaral), o planetário de Camipnas foi criado a partir de um convênio 
realizado entre a Prefeitura de Campinas, Unicamp (Universidade Estadual 
de Campinas), FUNCAMP (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp) e 
ACIESP (Academia de Ciências do Estado de São Paulo), realizado em 
1982, sendo criado inicialmente o Planetário em 28 de outubro de 1987, 
depois o segundo setor denominado Espaço Ciência- Escola. 
 
 Este convênio visava à implantação de um Centro de Ciências, 
objetivando a divulgação do conhecimento científico para o público leigo, 
estudantes e professores. Infelizmente, hoje os laboratórios do MDCC para 
prática de ciências físicas, químicas ou biológicas estão fechados, bem 
como o espaço para aulas de matemática. Hoje, a principal atividade do 
museu está no planetário que realiza seções escolares e está aberto à 
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. A 
figura 1 mostra a foto do planetário de Campinas.[1] 
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Figura 4 – Planetário de Campinas 
 

 Basicamente, um planetário é um equipamento que projeta um céu 
artificial em um anteparo. Essa é uma idéia tão simples que em todo o 
mundo, desde as mais antigas civilizações, faz parte do repertório de 
brincadeiras noturnas. Basta termos uma fonte de luz qualquer, como um 
lampião, envolvermos essa fonte de luz com um pedaço de couro, metal ou 
algum outro material no qual tenhamos feito furos milimétricos e temos 
assim o projetor de um planetário! A luz que passa por esses furos, 
incidindo em um anteparo qualquer, se "transforma" em estrelas. 
 
 Em 1913, Oscar Von Muller, diretor do Deustches Museum, de 
Munique, encomendou à firma alemã Carl Zeiss um planetário "moderno". 
Tal planetário, projetado por Walther Bauersfeld e inaugurado em 1923, 
usou um sistema óptico e uma mecânica relativamente complexos para 
projetar imagens simuladas do céu, com uma realidade até então 
inimaginável, na superfície interna de uma semi esfera (abóbada ou cúpula) 
de 9,8 metros de diâmetro e movimentar essas imagens, possibilitando 
dentre outras coisas reproduzir o céu visto de qualquer região do planeta e 
em qualquer época. O sucesso cultural e educacional obtido foi tão grande 
que planetários passaram a ser inaugurados por todo o mundo.  
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Figura 5 – O primeiro projetor e cúpula de um planetário, montado provisoriamente no teto 
da fábrica da Zeiss em Jena – Alemanha 

 
 Na década passada, além da máquina clássica de projeção das 
estrelas e planetas, novos projetores passaram a fazer parte do 
equipamento de um planetário. O desenvolvimento da informática e da 
robótica têm permitido o uso simultâneo e/ou consecutivo de vários 
projetores tais como projetores de slides; de vídeo; vídeo-lasers; cinema 
1800; etc.; formando na cúpula uma imagem única, em movimento ou não, 
aumentando em muito não só a fascinação de uma sessão de planetário 
como também as suas possibilidades didáticas. [2] 
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O planetário usado no MDDC é da marca Zeiss Jena modelo ZKP-2 
Skymaster, na figura 2, mostramos um projetor deste modelo e 
descrevemos suas principais partes: 

Figura 6 – Projetor utilizado no Planetário de Campinas 
 
1 - Projetor de figura de constelações (Norte) 
2 - Globo estrelar (Norte) 
3 - Fecho mecânico do projetor de campo estrelar 
4 - Projetor de Milky Way (Norte) 
5 - Projetores planetários (Norte) 
6 – Rede de anéis para o Sol, Lua e projetores circulares verticais 
7 - Projetor horizontal circular 
8 - Projetores planetários (Sul) 
9 - Globo estrelar (Sul) 
10 - Projetor pontual de bússola 
 
 

 Palestra apresentada aos alunos sobre “A Boa Óptica  dos 
Pré-Colombianos” 

 
 Nesta palestra mostramos aos alunos uma pequena introdução sobre 
a Óptica dos povos Pré-Colombianos. A palestra visa explicar de uma 
maneira simples e de fácil entendimento, situações vividas no cotidiano 
com relação a óptica, como por exemplo, o funcionamento de uma lente 
convergente e como são feitas imagens 3D. Para alunos de séries do 
Ensino Médio, falávamos também sobre Difração. Este assunto era omitido 
para outras séries pois acreditamos que os alunos tivessem dificuldade em 
entender o conceito, já que eles não possuem base teórica para isso. 
 
 



 10/17

 
 A palestra era dividida entre os alunos presentes durante a sessão. 
Geralmente não escolhíamos apenas um pra apresentar. Dessa forma, um 
aluno começava a palestra, e os outros podiam continuar a palestra a partir 
de um determinado assunto ou ainda estimulavam a participação dos 
alunos com perguntas, como pode ser visto nas imagens abaixo: 
 

Figura 7 – Alunos durante a apresentação da palestra. 
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Figura 8 – Aluno no meio da sala, estimulando a participação da turma  
 
 A apresentação da lente d'água foi muito produtiva, assim como a 
atividade com as imagens 3D, onde muitos alunos ainda não tinham tido a 
oportunidade de ver imagens desse tipo, e portanto, ficaram muito 
empolgados com a situação 

 
 La Nube 
 

 A atividade com os espelhos chamada de “La Nube” era feita logo 
após a palestra, do lado de fora do planetário, já que há muitas vigas de 
concreto no teto e essas ajudam a “brincadeira” a ficar mais divertida, já que 
a sensação de estar andando sobre o teto fica mais evidente. Essa 
sensação de estar andando pelo teto é feita com o auxílio de espelhos 
planos encaixados no nariz da pessoa, de tal forma que ao olhar para baixo, 
possa se ver somente o que está sendo refletido pelo espelho. Isso pode 
causa algum tipo de vertigem, por isso durante a atividade, principalmente 
com crianças, nunca deixávamos elas andarem sozinhas, já que poderiam 
sofrer algum tipo de queda e sofrer eventuais cortes ou machucados. 
 
  Essa atividade era muito atrativa e grande parte dos alunos, assim 
como os professores participavam dela. Somente algumas pessoas não o 
faziam pois ficaram com medo de cair, embora sempre dizíamos que se 
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caso ela se desequilibrasse, teria algum monitor por perto para evitar a 
queda, no entanto, mesmo assim alguns não participaram. 
 Algumas fotos tiradas durante a atividade: 

Figura 9 – Aluno durante o “La Nube” 
  
 

Figura 10 – Monitores auxiliando os alunos durante a atividade  
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Figura 11 – Alunos durante o “La Nube” 
 

Figura 12 – Monitores evitando a queda de alunos durante o “La Nube” 
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Relato das atividades no MDCC 
  
 Ao final das atividades da palestra e do “La Nube”, pedíamos aos 
professores que escrevessem um relato sobre a nossa apresentação. Junto 
com os relatos, coloquei observações minhas sobre a palestra e o 
desenvolvimento da mesma. 

  
23/09/2008 

� Escola: E. E. Celestino de Campos  

� Alunos:  3ª série  

� Resumo: A sala de palestra estava sendo usada, portanto não houve 
palestra, no entanto fizemos a atividade com o La Nube e os alunos 
gostaram muito da atividade, participando todos os alunos, inclusive os 
professores. 

 

30/09/2008 

� Não houve atividades. 

 

07/10/2008 

� Não houve atividades. 

 

14/10/2008 

� Escola: EMEB Ano Isabel  

� Alunos:  4ª e 5ª séries  

 

� Resumo: A apresentação da palestra contou com uma grande participação 
dos alunos. Conseguimos fazer com que os alunos respondessem a cada 
pergunta que propunhamos a eles sobre imagens, espelhos, mapas. Foi 
apresentada a lente de água com laser e não foi apresentada a parte de 
difração devido ao tempo restrito, pois não daria para apresentar a “La 
Nube”. Todas as crianças participaram desta pare, incluindo as professoras 
que disseram dar nota dez ao grupo. Infelizmente, quando resolvemos pedir 
que ela preenchesse a ficha de relato do planetário, já estavam todos indo 
embora, pois já estavam atrasados.  

 

21/10/2008 

� Não houve atividades. 
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28/10/2008 

� Não houve atividades. 

04/11/2008 

� Escola:  Colégio Arceburguense - Arceburgo, MG  

� Alunos:  4ª série  

� Profª.:  Maria de Fátima Peres F. Bevilacqua.  

 

� Resumo:  A palestra foi feita novamente até o final das imagens 3D, já que 
como eram alunos da 4ª série, achamos que o assunto de difração seria 
muito difícil para a compreensão deles. Durante a palestra houve 
participação dos alunos com perguntas, respostas. A lente d’água com o 
laser agradou a todos. Em seguida, fomos para o “La Nube” e houve grande 
participação. Alguns alunos não quiseram participar pois ficaram com medo 
de cair. Mas os que participaram, todos gostaram e muitos pediram até para 
fazer novamente.  

 

� Comentários da Profª.:  “Excelente a apresentação da equipe do 
planetário, pelo atendimento e carinho para com os alunos. A brincadeira do 
espelho foi fantástica como a palestra também. Agradecemos aos alunos 
pela atenção para conosco. Parabéns!”  
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11/11/2008 

� Escola:  E.E Cel. Joaquim José – São João da Boa Vista, SP  

� Alunos:  1º e 2° anos do Ensino Médio.  

� Profs.:  1° ano: Juliana Gomes/Silvana da Silveira  

2° ano: Ana Flávia Barreto Paschoal/Edvaldo Donizet e da Silva 

� Resumo:  Hoje apresentamos as duas sessões já que eram 100 alunos da 
mesma escola. Dessa forma a primeira apresentação foi para os alunos do 
2° ano do Ensino Médio, enquanto esperavam pela apr esentação da 
sessão do planetário. A turma foi muito receptiva com as idéias 
apresentadas e com as perguntas que propúnhamos e mesmo com as 
brincadeiras que fizemos como na hora das imagens 3D em que 
perguntamos se alguém tinha uma comidinha pro ‘Rex’ e de que havia um 
ET nas imagens de Marte. Já a segunda turma era um pouco mais 
indisciplinada, não todos os alunos, mas alguns não estavam colaborando 
muito. Nas duas sessões, fomos até o final com a apresentação falando 
inclusive sobre difração. Embora eles ainda não tenham aprendido sobre 
Óptica na escola. Um fato interessante foi quando mostramos a imagem do 
planeta invertida. Ao questionarmos sobre o que havia de errado com a 
imagem, em ambas as turmas houve respostas muito parecidas, como: “ele 
está invertida devido à reflexão em um espelho”. Em seguida explicamos o 
conceito envolvido.  

Na atividade do “La Nube”, a primeira turma teve mais participação, sendo 
que praticamente todos participaram da atividade. Algumas garotas ficaram 
com medo e por isso não fizeram. Já a segunda turma teve menos 
participação, principalmente por causa de muitas garotas não terem 
participado com medo de cair. Todos os professores participaram da 
atividade. 

 

� Comentários dos Profs.:   

1° ano –  “A exposição dos trabalhos sobre Física Óptica, foi excelente, 
deixando clara a importância da Óptica, e o conceito de visão 
tridimensional.” 

2° ano –  “A apresentação foi gratificante, uma vez que os alunos se 
mostraram interessados e participaram ativamente dela. Os monitores 
dominavam o assunto, passando assim confiança para os nossos alunos.”  
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