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RELATÓRIO

RESUMO

O  seguinte  relatório  tem  como  objetivo  mostrar  como  se  desenvolveram  as 
atividades  na disciplina  Tópicos  de Ensino de Física II.  Dividimos o trabalho em duas 
partes  na  qual  a  primeira  diz  respeito  as  atividades  desenvolvidas  no  Planetário  de 
Campinas, sendo uma palestra sobre tópicos de óptica e a experimentação “La Nube”. Na 
segunda parte mostramos como foi construída uma lente plano-convexa preenchida com 
glicerina.  Por  fim,  é  feito  comentários  sobre a  disciplina  mostrando como ela  pôde ter 
contribuído para a formação de um professor de Física do Ensino Médio. 



EXPERIMENTAÇÃO NO PLANETÁRIO

Um dos alunos da disciplina F 709, ministrada no segundo semestre de 2008 pelo 
Prof°  Dr.  Lunazzi  do  departamento  de  Óptica  do  Instituto  de  Física  da  Unicamp,  é 
funcionário da prefeitura de Campinas e trabalha no Planetário da cidade. Através desse 
aluno tivemos a oportunidade de desenvolver parte dessa disciplina no espaço do Planetário 
de Campinas.  Este  espaço,  que está  localizado  no Parque Portugal  no bairro  Taquaral, 
destina-se especialmente a atender alunos do ensino público e de organizações públicas. 
Escolas particulares e pessoas interessadas devem pagar uma pequena taxa para acessar as 
dependências do espaço. Nele está instalada uma sala em formato circular com um teto na 
forma de abóbada.  No centro da sala está instalada uma máquina em formato de globo, que 
associa um conjunto de lentes de um modo não trivial que é capaz de projetar na abóbada 
da  sala  o  céu.  O  planetário  conta  ainda  com  um  sistema  de  áudio  integrado  ao 
funcionamento da máquina para proporcionar uma sessão mais dinâmica. À medida que o 
“filme” vai se projetando no céu do planetário o áudio vai interando os expectadores a 
respeito das imagens projetadas, bem como uma música é tocada ao fundo para ambientar a 
sessão. O planetário conta com alguns filmes que é selecionado de acordo com a época do 
ano. Além da sala da máquina o planetário ainda conta com um auditório equipado com um 
data show.

A turma foi  dividida  em três  grupos  e  as atividades  foram divididas  em duas 
partes. Após os alunos terem assistido a sessão na sala da máquina, eles eram levados para 
o auditório onde ministrávamos uma palestra sobre alguns assuntos de óptica, tal palestra 
pode  ser  adquirida  através  da  página  www.ifi.unicamp.br/~lunazzi.  Nesta  palestra  foi 
abordado o tema da óptica das civilizações pré-colombianas, conceitos de imagem, sombra 
e reflexo.

Foi introduzido o conceito de cone convergente e cone divergente de luz e através 
de um equipamento construído por alunos do professor Lunazzi, constituído de um laser 
anexado a um pequeno motor e uma lente biconvexa preenchida com água. A luz do laser 
divergia, e devido a sua construção, formava um circulo que abria o seu diâmetro conforme 
se  deslocava  no  espaço.  Esta  luz  era  direcionada  para  a  lente,  a  qual  devido  a  suas 
características, fazia o cone de luz convergir.  

Após fizemos uma demonstração de estereoscopia por separação das vistas direita 
e esquerda por meio de duas cores. Um óculos de cartolina com “lentes” de papel celofane, 
cada vista com uma cor, foi dado a cada aluno, e imagens  eram projetados pelo data show, 
tais imagens permitiam uma sensação de profundidade, bem como a sensação de a figura 
estar  “saltando”  da  tela.  Após  foi  introduzido  o  conceito  de  difração  e  o  conceito  de 
separação das cores por uma rede de difração.

Após a palestra os alunos eram levados para a área externa do planetário para 
participarem do experimento “La Nube”. O La Nube consiste de um espelho plano ao qual 
em uma de suas arestas possuí um formato que permita-se colocá-lo sobre o protuberância 
do nariz, a figura 1 a seguir mostra o formato do espelho e como colocá-lo sobre o nariz.



Figura 1 – (a) Mostra o formato do espelho para 
o  experimento  La  Nube.  (b)  Mostra  como  a 
pessoa  deve  colocar  o  espelho  para  praticar  o 
experimento. 

O experimento consiste em apenas olhar o reflexo do espelho, dessa maneira, olhar o teto 
ou o céu, projetado no espelho. Como a pessoa está olhando no espelho, tem a sensação de 
estar andando sobre o teto quando se está debaixo de um teto, ou tem a sensação de esta 
pisando nas nuvens (la nube) quando está sob o céu. 
Os alunos experimentavam estas sensações aos pares, um experimentando de fato e um 
outro aluno auxiliando no equilíbrio do seu companheiro, pois o senso de equilíbrio nesse 
experimento fica um tanto quanto alterado. 
A  aplicação  desse  experimento,  durante  as  semanas  que  se  seguiram  neste  segundo 
semestre de 2008, permitiu ao nosso grupo fazer pequenas orientações aos alunos, para que 
o experimento fosse aproveitado de uma forma que realmente causasse uma alteração no 
senso de equilíbrio. Aproveitando a estrutura externa do planetário, verificamos que havia 
uma estrutura de teto,  com diferentes  profundidades,   e ao final  da estrutura o céu era 
completamente visível. Monitoramos os alunos a andarem em baixo desta estrutura olhando 
para o espelho como sugere a figura 1(b) acima, percorrendo as diferentes profundidades. E 
após irem para o lado descoberto. Este direcionamento se mostrou eficaz, já que muitos 
alunos no primeiro dia de experimentação, o qual foi feito a céu aberto, não esboçaram 
nenhum tipo sensação de alteração do equilíbrio.
Vale salientar, que além destas atividades, no planetário há um painel de 
auto-experimentação, construído por alunos da disciplina do semestre passado F 609. Neste 
painel está disposto alguns experimentos, como a curva de menor tempo, pêndulos, 
mini-gaiola de Faraday para testar com celulares e lente de lâmpada preenchida com um 
líquido.



CONSTRUÇÃO DA LENTE PLANO-CONVEXA PREENCHIDA COM GLICERINA

A construção da lente plano-convexa foi desenvolvida a partir de materiais que 
permitissem,  até  certo  ponto,  que qualquer  pessoa pudesse reproduzi-la.  Utilizamos  um 
vidro plano e um vidro em forma de calota aproximadamente esférica produzida com o 
intuito de servir de lustre como sugere a figura 2 abaixo:

Figura 2 – (a) Mostra um vidro plano (b) Mostra 
uma calota de vidro aproximadamente esférica.

Primeiramente o vidro plano foi levado à vidraria da Unicamp para que fossem 
feitos  dois  furos,  como  mostra  a  figura  3,  que  serviriam para  preencher  a  lente  com 
glicerina, um dos furos era um pouco maior que o outro, sendo um para preencher a lente 
com glicerina e o outro para saída de ar.

Figura  3  –  Furos  no 
vidro plano.

Utilizamos cola de silicone unir os dois vidros e assim configurar uma lente como 
mostra a figura 4 abaixo:

Figura  4  –  Mostra  os 
dois vidros colados



Após esta etapa foi, e depois de esperar a cola secar, preenchemos a lente com 
glicerina, adquirida no laboratório de ensino de física, e fechamos os furos colando com 
silicone um pequeno pedaço de vidro sobre os furos.

Para a base do equipamento utilizamos dois pedaços de caibro e prendemos os 
dois pedaços com dois parafusos como mostra a figura 5 abaixo:

Figura 5 – Base de caibro para a 
lente.

Utilizamos uma moldura de chaveiro para emoldurar a lente, a seguir prendemos 
a lente emoldurada no caibro com os parafusos, como mostra a figura 6:

Figura  6  –  Lente  plano-convexa  colada,  emoldurada  e 
presa à base.

COMENTÁRIOS FINAIS

Este relatório mostrou como foram desenvolvidas as atividades da disciplina F 
709, que além das aulas presenciais no inicio do curso, tiveram as atividades no planetário 
e a construção de algum equipamento para experimentação.

Levando  em  consideração  que  esta  disciplina  é  direcionada  principalmente  a 
alunos  de  Licenciatura  em Física  podemos  dizer  que  as  atividades  desempenhadas  na 
disciplina F 709 pôde proporcionar experiências que contribuíram de forma positiva na 



formação dos futuros professores de física. Em primeiro lugar, as atividades no planetário 
foram realizadas  com grupos  de  alunos,  os  quais  geralmente  eram de  uma sala  ou no 
máximo duas por sessão. Esta configuração das sessões nos permitiram visualizar como 
uma sala se relaciona com um ambiente externo ao ambiente da sala na escola. Se durante 
as atividades no planetário, mantivéssemos atentos aos movimentos do grupo, certamente 
enriqueceríamos muito nossa própria experiência como professores. A outra boa avaliação 
da disciplina fica a cargo de mais uma vez podermos construir um experimento com massa, 
já que na disciplina  anterior  essa era  a  atividade  principal.  Construir  tais  experimentos 
contribuem  com  um  aspecto  que  as  disciplinas  teóricas  não  contribuem,  que  é  o 
desenvolvimento  da  habilidade  de  tomar  decisões  diante  de  materiais  e  montá-los  de 
acordo com a necessidade. Esta habilidade reforçada nesta disciplina é construída ao longo 
das experiências que temos durante nossas vidas e não há outra maneira de refiná-la senão 
praticá-la.  Experimentos  de Física,  em geral,  são caros  e ter  noções  de como construir 
algum experimento que possibilite a um aluno romper o senso comum e adquirir algum 
senso cientifico pode ser uma alternativa no pacote de instrumentos que os professores 
necessitam possuir para poder exercer a arte de ensinar.    


