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  INTRODUÇÃO: 
Este projeto visou construir e desenvolver dois artefatos 
ópticos muito importantes para o desenvolvimento das 
ciências, fazendo uso apenas de materiais de baixo custo e 
acessíveis no nosso dia-a-dia, como lentes de óculos e placa 
em MDF, apenas para ilustrar: um Microscópio e uma Luneta, 
denominada de Luneta de Galileu. O referido projeto foi 
desenvolvido num contexto de investigação, no qual se 
buscou compreender os princípios científico-tecnológicos que 
estão presentes nestes artefatos, bem como refletir acerca da 
importância histórica de ambos nos avanços científicos em 
certas áreas do conhecimento e, acima de tudo, promover o 
fazer como transformação dos modelos estabelecidos na 
prática pedagógica. Identificou-se, assim, um bom potencial 
epistemológico, especialmente por aproximar e integrar 
conhecimentos e fazeres socialmente importantes e, em 
seguida, por tornar o conhecimento teórico mais significativo e 
compreensível do ponto de vista da sua própria composição, 
das mais variadas aplicações e usabilidades, fazendo com que 
o educando empodere-se e seja capaz de analisar e de 
transformar a realidade à sua volta. A relação educador-
educando-experimento configura, nessa proposta, um cenário 
de aprendizagem investigativo, recontextualizando o Ensino 
de Ciências e Matemática na sala de aula (SAAD, 2005).   É 
importante salientar aqui que, com o aspecto experimental 
sendo desenvolvido em sala de aula, elementos como erro, 
tentativa, teste e verificação de hipóteses são trazidos para 
dentro dela. Uma aula assim concebida, pode superar a 
concepção atual do estudante como um banco de dados 
(MOREIRA, 2010) e o educador aquele que promove as 
informações. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O experimento foi primeiramente desenvolvido pelos bolsistas 
em sala de aula. Em seguida, foi realizada uma oficina com os 
discentes supervisores do PIBID no Laboratório de 
GEOFÍSICA do IF Baiano, Campus Santa Inês. Este momento 
foi marcado pela prática, manipulação dos materiais e 
discussões acerca do real potencial do uso desses artefatos 
em sala de aula. Para a construção do Microscópio foram 
utilizados os seguintes materiais: 3 parafusos, 6 porcas, 2 
porcas borboleta, 5 arruelas, 1 plataforma de madeira ou MDF, 
1 plataforma de acrílico para o celular com 3 mm x 18 cm x 18 
cm, 1 plataforma de acrílico para os objetos com 3 mm x 8 cm 
x 18 cm, 1 lente de laser vermelho, 1 lanterna ou LED (para 
observar amostras contra a luz). As ferramentas necessárias 
para executar sua construção, são: 1 furadeira, 1 broca para 
madeira, 1 broca chata para madeira, 1 pincel atômico, 1 
régua, 1 lima redonda.  
 
 
 
 

 
 

 
Para a construção da Luneta de Galileu, foram utilizados: 1 
tampa de garrafa pet, 1 Cap de 50 mm, 1 disco de cartolina, 
Fitas adesivas de feltro, 12 cm de tudo de 50 mm,1 fita dupla 
face, 1 conta-gotas, 1 luva de 50 mm, 1 lente de 2 graus 
positivo, 40 cm de tubos em PVC de 40 mm e 50 mm, 1 lente 
ocular.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Durante a confecção dos experimentos tanto pelos bolsistas 
quanto pelos discentes das Licenciaturas de Biologia e 
Geografia, foi possível observar o verdadeiro potencial que 
estas duas ferramentas possuem. Com o Microscópio foi 
possível observar o Bryophyta sensu stricto, mais 
conhecido como musgo (Figura 01). Com o Telescópio foi 
possível observar objetos muito distantes com uma grande 
riqueza de detalhes (Figura 02).  

Figura 01 – Observação do Microscópio 

 
Figura 02 – Observação do Telescópio 

                          
  CONCLUSÃO: 
Compreendendo que o saber/fazer é algo indissociável no 
processo de aprendizagem, foi possível atribuir um novo 
significado ao uso do experimento em sala de aula e suas 
possíveis contribuições na educação escolar. 
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