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Resumo 

Realizamos nesta disciplina de Tópicos de Ensino de Física II apresentações de 

óptica para alunos de escolas de ensino fundamental durante visitação ao Planetário de 

Campinas, localizado no MDCC (Museu Dinâmico de Ciências de Campinas). As 

apresentações consistiram de uma introdução à óptica através de uma abordagem 

histórica, sendo intitulada “A Boa Óptica dos Pré-Colombianos”. As apresentações 

ainda eram finalizadas com uma seção de experimentos usando espelhos planos, onde 

os alunos eram convidados a andar segurando o espelho próximo ao rosto, de tal forma 

que pudesse apenas o teto, causando a sensação de estar andando nele. Esta atividade é 

chamada de “La Nube”.  

Para cada aluno coube ainda projeto de produção de experimento, como 

atividade complementar ao semestre. Neste relatório é apresentado o trabalho de edição 

de um vídeo de divulgação das apresentações no planetário usando ferramentas simples, 

como experimento produzido. 
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1. Introdução 
Física é a ciência que trata dos componentes fundamentais do universo, tendo 

como base para seu desenvolvimento os resultados experimentais de um certo evento da 

natureza.  

A Pedagogia é a ciência cujo objetivo é a reflexão, ordenação, a sistematização e 

a crítica do processo educativo, tendo, portanto, em função de sua natureza científica, 

também basear-se em resultados de experimentos. 

Nesta disciplina, chamada “Tópicos de Ensino de Física II”, onde alunos do 

curso de licenciatura em física são inseridos em práticas pedagógicas há a junção das 

duas atividades descritas acima. 

Durante algum tempo, alunos costumavam referir-se à esta disciplina como 

“Instrumentação para o Ensino” e, embora haja uma disciplina com este nome para 

alunos do curso de bacharelado em física, estamos falando de um curso próprio para a 

formação de professores. 

Neste semestre as atividade dos alunos foram concentradas em aulas/palestras 

para alunos de escolas de ensino fundamental que visitararm o planetário de Campinas e 

também no desenvolvimento de um experimento no laboratório de Óptica, do professor 

José J. Lunazzi. 

Descrevemos neste relatório as duas partes das apresentações realizadas: a aula 

sobre óptica e o experimento ao ar livre, “La Nube”. 

Também descreve-se o trabalho de edição de um vídeo das aulas acima. 
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2. Planetário de Campinas 

O Museu Dinâmico de Ciências de Campinas (MDCC) está localizado no 

Parque Portugal (conhecido popularmente como Lagoa Taquaral) 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 visa à implantação de um Centro de Ciências, objetivando a 

divulgação do conhecimento científico para o público leigo, estudantes e professores. 

Mas, infelizmente, hoje os laboratórios do MDCC para prática de ciências 

físicas, químicas ou biológicas estão em 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. 

 
Figura 1: Foto do prédio onde está o planetário de Campinas [1]. 

 

Os planetários são projetores especiais capazes de projetar numa cúpula semi-

esférica – que representa o céu – os planetas, estrelas e outros astros, além de reproduzir 

seus principais movimentos. Através dele pode-se mostrar como o céu é visto de 

qualquer local da Terra, o céu do passado, do presente e do futuro. Permite ainda a 

simulação de viagens espaciais para a Lua, outros planetas, pelo interior da Via Láctea 

ou para as proximidades de outras galáxias [1]. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


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 2: Foto do planetário Zeiss-Jena Universal semelhante ao de Campinas [2]. 

 

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  

 

Uma informação que os apresentadores do MDCC frisam aos alunos é que o 

planetário trata-se de uma máquina e que esta projeta em uma tela própria (o teto em 

formato de hemisfério) uma imagem própria do céu, e também simula viagens ao 

espaço interplanetário. 
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3. A Boa Óptica dos Pré-Colombianos 

Os alunos que participavam da seção do planetário eram convidados a assistir a 

palestras do alunos/estagiários do curso de física da Unicamp. A figura 3 mostra alunos 

da Unicamp durante a palestra. 

 

 
Figura 3: Alunos de F 709 durante a apresentação das imagens 3D. 

 

 

A organização das aulas foi consistida em dois/três alunos para apresentar e 

outros ficavam para ajudar na execução dos experimentos, como a lente ou as imagens 

3D. Também um aluno assumiu uma posição interessante que foi sentar-se junto a 

platéia e provocar as perguntas iniciais, para que os alunos ficassem a vontade para 

questionar os conceitos apresentados.  

Na palestra, com duração aproximada de 20 minutos, fizemos a apresentação “A 

Boa Óptica dos Pré-Colombianos”, que consiste em apresentar a óptica para os alunos 

através de uma abordagem histórica, mas também experimental, pois durante a 

exposição usávamos um sistema composto de uma lente d’água e um espelho plano 

girante, mais um laser. A parte mais dinâmica da aula ficava por conta das imagens em 

3D que eram vistas usando óculos feitos com uma lente azul e outra vermelha. A figura 

4 mostra o monitor entregando os óculos para os alunos. 
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Figura4: Monitor da disciplina F 709 entregando os óculos 3D. 

 

A apresentação consistia de transmitir conceitos de: sobre imagens, sombras, 

imagens em 3D, difração e ainda estimular a parte cultural dos alunos com fatos 

históricos. 
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4. La Nube 

Após a apresentação de óptica no auditório, os alunos eram levados ao corredor 

externo ao prédio do MDDC (figura 1) para participar do “La Nube” que consiste em 

experimentos usando espelhos planos, onde os alunos eram convidados a andar 

segurando o espelho próximo ao rosto, de tal forma que pudesse apenas o teto, causando 

a sensação de estar andando nele. Para esta atividade os alunos formavam filas e então 

com um monitor ao lado para guiá-los (caso fossem bater em alguma coisa). As figuras 

5 e 6 mostram alunos do ensino fundamental andando e olhando para o espelho, os 

monitores estão sempre ao lado. 

 
Figura 5: Aluno participando do “La Nube”, sendo observado por monitor. 
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Figura 6: Alunos participando do “La Nube”, sendo guiados por monitores. 

 

O caráter dinâmico da atividade criava um ambiente de descontração e os alunos 

pareciam de fato brincar durante o “La Nube”.  

Os professores visitantes elogiavam a atuação dos monitores, pois os alunos 

estavam muito concentrados e mostravam interesse pela atividade. 

Um alerta apenas se faz, e durante o semestre escrevi ao professor Lunazzi: 

“Professor é sobre o "La Nube" que a cada sessão confirma o sucesso entre alunos e 

professores, mas tenho uma observação, que confesso não acreditava ser tão intensa. 

Então, sobre o "La Nube": tomem cuidado com todas as crianças, pois elas realmente 

ficam tontas e se desequilibram quando estão brincando. Algumas quase caem no chão. 

Fiquem sempre ao lado delas”. 

Com o devido cuidado, nada aconteceu aos alunos e todos puderam aprender e 

brincar com o “La Nube”. 
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5. Edição de um vídeo 

A atividade extra desenvolvida nesta disciplina foi a edição de um vídeo das 

apresentações e experimentos “La Nube” realizados no Planetário de Campinas. 

Na visita de uma turma do “Colégio Arceburguense” de Arceburgo – MG, 

filmamos com uma máquina digital bem simples trecho da apresentação “A Boa Óptica 

dos Pré-Colombianos” e também o experimento “La Nube”. 

Com os diversos arquivos no formato .avi tínhamos que criar um único arquivo 

que reunisse os melhores momentos de cada vídeo.  Então, foi utilizado o programa 

“Windows Movie Maker” figura 7 que geralmente vem instalado com o pacote 

Windows, da Microsoft. 

 
Figura 7 : Interface do programa “Windows Movie Maker” 

 
Com o programa mostrado na figura acima, deve-se inicialmente escolher de 

onde “importar” os vídeos que serão editados, então podemos somá-los uns aos outros, 

ou cortar trechos, através da função editar.  

As legendas são incluídas também na função editar e importando uma música do 

computador, pode-se criar uma trilha para parte ou todo o vídeo. 

O vídeo produzido tem 3’45’’ de duração e foi escolhida a música “A 

primavera” de Vivaldi, para compor a trilha. Neste vídeo, mostramos a trechos da aula 

(limitado devido a câmera) e então enfatizamos a seção do “La Nube”, mostrando os 

alunos e monitores. 
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6. Conclusões 

Neste semestre, as atividades dos alunos de F 709 ficaram divididas entre: fazer 

a apresentações de óptica e desenvolver um experimento didático. 

A atividade realizada durante a visita das escolas de ensino fundamental à sessão 

do Planetário de Campinas tem o objetivo de estimular o interesse por ciência através de 

uma abordagem de um objeto conhecido (óptica) do ponto de vista histórico  

(pré-colombiano) e experimental (lentes, espelhos planos no La Nube). 

 O experimento foi a edição de um vídeo sobre as atividades no planetário, para 

possível demonstração a futuros alunos da disciplina ou de qualquer outra a fim. 

Considera-se o objetivo fundamental atingido que consiste em inserir os alunos da 

disciplina a prática didática e ainda promover a experimentação direcionada a sala de 

aula. 

 

 

7. Resumo das atividades no Planetário 

Listamos as atividades realizadas com informações gerais sobre publico, 

escolaridade e formato da palestra: 

 

23/09/2008 
Alunos de 3ª série da escola E. E. Celestino de Campos. Apenas “La Nube”, pois o 
auditório estava ocupado. 
 
30/09/2008 
Sem atividades. 
 
07/10/2008 
Sem atividades. 
 
14/10/2008 
Alunos de 4ª e 5ª séries da escola EMEB Ano Isabel. Palestra ministrada até a parte dos 
slides em três dimensões. A atividade “La Nube” foi realizada com sucesso. 
Participação intensa dos alunos nas duas atividades. 
 
21/10/2008 
Sem atividades. 
 
28/10/2008 
Sem atividades. 
 
28/10/2008 
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Alunos de várias idades (havia desde crianças até pessoas da terceira idade) do Colégio 
Arceburguence, de Arceburgo, Minas Gerais. Boa participação dos alunos no decorrer 
da palestra. “La Nube” foi a atividade preferida dos alunos, muitos risos e empolgação. 
O relato de uma professora descreva a empolgação: 
“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”. 
 

8. Referências  

[1] Site do MDCC: http://www.abcmc.org.br/mdcc/index.html, visitado em 10/11/2008. 

[2] Site: http://www.planetarium.hu/, visitado em 10/11/2008. 

 

9. Anexos 

Site do MDDC – Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.abcmc.org.br/mdcc/index.html
http://www.planetarium.hu/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

Site sobre planetários, da Hungria: 
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