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Atividades no Clube Juvenil 1º e 2º ano 
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Atividades na Escola 
Estadual  
Djalma Octaviano 
 
Fases da Lua 
 

 

Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil  

Preparamos esta aula baseada na Lua, visando discutir em sala o movimento Sol-Terra-Lua e as 

diferentes aparências do satélite ao ser observado da Terra.  

 

Metodologia: 

Ao longo dos encontros do clube juvenil recebemos muitos pedidos dos alunos para levar temas 

relacionados à astronomia para a sala. Assim, nesta aula, decidimos trabalhar discussões sobre 

o satélite natural da Terra, a Lua. Para isso, adotamos uma metodologia na qual os alunos tinham 

total liberdade para se expressarem, trazendo concepções para a sala de aula e discutindo-as 

com as bolsistas e os colegas.  

Os alunos do 1º ano não puderam participar do clube devido a outras atividades da escola, 

permanecendo em sala aproximadamente sete jovens do 2º ano. Estes se dispuseram em roda 

junto com as bolsistas em torno de uma mesa, de modo a haver um contato próximo entre 

professores e alunos ao longo da aula. Para complementar as explicações futuras sobre fases da 

lua, levamos uma caixa preta que continha uma bolinha de isopor alinhada a uma lanterna em 

seu interior, representando a lua e a luz solar, respectivamente – Imagem 1. Dos furos na lateral 

da caixa era possível observar as fases da lua, como se fosse da perspectiva da Terra. Esta caixa 

chamou muito a atenção dos alunos desde o início da aula, e foi mantida fechada sobre a mesa 

entre os presentes. Mantemos seu conteúdo em segredo até chegar o momento de discutir as 

fases da Lua, o que aguçou muito a curiosidade dos alunos.  

Iniciamos a discussão perguntando aos presentes sobre a Super Lua ocorrida no dia 14/11/2016, 

isto é, na segunda-feira antecedente à aula. Devido à ampla divulgação nos meios de 
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comunicação e redes sociais, este havia sido um dos principais assuntos em alta ao longo da 

semana, e era bastante comum ouvir reclamações de pessoas que não conseguiram observar o 

fenômeno devido ao tempo nublado. Com os alunos não foi diferente. Muitos se manifestaram 

sobre o acontecimento, a maioria lamentando não ter conseguido observá-lo. Seguimos 

questionando-os sobre quais “luas diferentes” eles conheciam ou já ouviram falar, listando-as: 

Super Lua, Lua Sangrenta, Lua azul, lado negro da Lua (do álbum Dark Side of de Moon, da banda 

Pink Floyd), Lua cheia, nova, crescente, minguante e eclipses. A intenção era entendermos o que 

de fato significava cada uma destas luas, compreendendo os fenômenos envolvidos na mudança 

de aparência do satélite.  

  

 

 
(a) (b) (c) 

Imagem 1: (a) Caixa preta que simula as fases da lua. (b) Em seu interior, há uma lanterna fixa 

alinhada a uma bolinha de isopor, representando a luz solar e a Lua, respectivamente. (c) Dos 

furos na lateral da caixa é possível observar a Lua de diferentes perspectivas, simulando a visão 

que temos do satélite ao longo do ciclo lunar, que varia devido à posição da Lua em relação ao 

Sol e à Terra.  

 

Iniciamos pelas luas cheia, minguante, nova e crescente, isto é, as fases da Lua. Antes de 

tratarmos do movimento Sol-Terra-Lua, que nos permite entender as fases lunares, trouxemos 

para a sala de aula uma série de fatores históricos que levaram o homem a sentir necessidade 

de entender o ciclo lunar ao longo dos séculos, como agricultura, calendários, mitos e crenças 

de civilizações da antiguidade, astrologia, etc.. Os alunos colaboraram ativamente, 

acrescentando fatores e compartilhando experiências e impressões. Nesta etapa foram 

discutidos desde alguns calendários de civilizações antigas, baseados nas fases da lua, até a 

crença de cortar os cabelos na lua crescente e a associação da lua cheia com criaturas das trevas, 

como os lobisomens. Durante a discussão de um assunto alguém trazia um elemento diferente 

que estimulava uma nova discussão, e de associação em associação sucedeu-se conversas sobre 

temas variados, de diversos campos do conhecimento, todos relacionados com um elemento 

em comum, a Lua. 

 Compreendida a importância de se conhecer as fases da lua, sob diferentes perspectivas, 

explicamos o porquê elas ocorriam sob o olhar da física. Para isso, apresentamos os movimentos 

principais realizados no sistema Sol-Terra (rotação e translação) e no sistema Terra-Lua (rotação 

e revolução), compondo ao final o sistema Sol-Terra-Lua a fim de compreender o movimento da 

Lua em relação aos outros dois corpos. Estas explicações foram feitas oralmente, com o auxílio 

de bolinhas de isopor representando os astros, de modo que simulávamos os movimentos dos 
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corpos celestes enquanto falávamos. Entendido os movimentos, uma das bolsistas desenhou o 

esquema da imagem 2(a) e a partir dele explicou a origem das fases da Lua, destacando as áreas 

iluminadas da Lua e da Terra em diferentes pontos do movimento de revolução da Lua e a 

imagem do satélite observada da perspectiva de determinado ponto da Terra. Todo este 

processo foi executado com grande interação entre alunos e bolsistas. 

Para complementar a questão de que as fases da Lua eram apenas questão de perspectiva, 

revelamos o conteúdo da caixa preta da imagem 1 e convidamos os alunos à explorá-la. Ao 

sentar o aluno num ponto fixo, permitindo que gire em torno do próprio eixo – simulando a 

rotação da Terra – podemos girar a caixa ao seu redor (sem rotaciná-la, para que a “luz solar”, 

da lanterna, venha sempre da mesma direção) – simulando a revolução da Lua – para que 

observe a bolinha de isopor através do furo na face voltada para ele. Dependendo da disposição 

Terra-Lua em relação ao Sol, isto é, cabeça do aluno-bolinha de isopor em relação à direção da 

luz da laterna, será observada uma determinada fase.  

 

 

 

(a) (b) 

Imagem 2: Esquemas utilizados para auxiliar durante as explicações, feitos durante a aula. (a) 

Fases da lua, a parte sombreada indica as regiões da Terra e da Lua onde não há iluminação do 

sol, e o cone vermelho simboliza a perspectiva da Terra ao observar a Lua em determinado 

momento. (b) Órbita elíptica da Lua.  

 

Em seguida, abordamos o lado negro da Lua, também conhecido como lado oculto. 

Comentamos diversas histórias envolvendo-o, como o álbum da banda Pink Floyd, conhecido 

dos alunos, e histórias populares, como a que há extraterrestres ou criaturas diferentes 

habitando essa região. Na internet, é possível encontrar diversas fotografias desta face feitas 

por sondas, sendo a primeira vez observada diretamente por olhos humanos durante a missão 

Apollo 11, em 1969. Explicamos o fato de nunca observarmos esta face com base no período de 

rotação e revolução semelhantes da Lua, isto é, aproximadamente 28 dias. Para que 

entendessem como a composição destes movimentos resultava na face oculta, simulamo-la 

utilizando bolinhas de isopor, marcando metade da face com um desenho de coelhinho e 

espetando um lápis no seu eixo. Assim, era possível observar o lápis dando uma rotação – o que 

indicava a rotação da Lua – enquanto dava uma volta em torno da Terra, sempre com o 

coelhinho voltado para ela.  

O fato de uma das bolsistas ver o desenho de um coelho nas crateras da Lua (conforme lendas 

japonesas), enquanto muitos alunos enxergavam a imagem de do santo São Jorge foi gatilho 
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para uma discussão sobre a formação das crateras e a atmosfera rarefeita da Lua. Ainda, a 

semelhança entre o ciclo lunar e o menstrual culminaram numa discussão sobre este último, 

pílula do dia seguinte e crenças pagãs relacionadas a esta semelhança.   

Dado o contexto, foi trivial para os alunos compreender a Lua azul – como é chamada a segunda 

lua cheia em um mesmo mês. Para explicar a Super Lua, foi feito o desenho da imagem 2(b) e 

apresentado o fato da órbita da Lua ser elíptica, havendo um ponto em que ela fica mais 

afastada da Terra e outro em que fica mais próxima. Quando este último coincide com a Lua 

cheia temos a Super Lua. 

Os eclipses e a Lua sangrenta foram comentados brevemente apenas, por falta de tempo. A 

mesma caixa que simula as fases da Lua também simula os eclipses e a Lua Sangrenta, basta 

adaptar uma tampa com bolinhas de isopor numa configuração diferente. Infelizmente, não 

houve tempo suficiente para discutir estas luas.  

 

Conteúdo Programático Detalhado: 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

A metodologia utilizada foi muito bem aceita pelos alunos, que participaram ativamente da aula, 

contribuindo constantemente com as discussões e trazendo perguntas. Mesclar o conhecimento 

popular e crenças antigas com o conhecimento científico resultou numa aula rica em 

informação, que permitia aos alunos compreenderem motivações históricas por trás da 

necessidade de estudar os movimentos da Lua, além de despertar a curiosidade dos mesmos, 

de modo que desejassem aprender o conteúdo proposto para entender a origem científica de 

diversas situações relacionadas à Lua presentes em nosso cotidiano.  Permitir que a discussão 

fluísse livremente, de modo a alterar o rumo conforme a associação e incorporação de ideias 

trazidas pelas bolsistas ou pelos alunos, foi muito positivo didaticamente. Ao utilizar questões 

levantadas pelos próprios alunos, estes se mostraram capazes de acompanhar a discussão sem 

dificuldade, demonstrando grande interesse pela aula.  

A utilização de um recurso visual e interativo, a caixa preta que simula as fases lunares, foi outro 

ponto forte da aula. Sua presença, desde antes do início da aula, despertou enorme curiosidade 

nos alunos, que foi reforçada ao longo do encontro pela ar de mistério em relação ao seu 

conteúdo adotado pelas bolsistas. Isto colaborou muito para que houvesse interesse em 

compreender os movimentos da Lua, quando chegou o momento de explorar a caixa. Como 

resultado, a atividade se desenvolveu como algo interessante para os alunos, que buscavam por 

conta própria entender como se davam as fases da Lua, associando à montagem da caixa a 

explicação apresentada pelas bolsistas.  

Partir as discussões de luas diferentes para abordar diferentes aspectos do movimento lunar foi 

uma boa estratégia para organizar os conteúdos, aumentando o nível de dificuldade dos 

movimentos a serem compreendidos sem confundir o aluno. Para cada lua abordada era 

necessário esclarecer parte do movimento, por exemplo: as fases da Lua nos levaram a discutir 

a revolução da Lua em torno da Terra, em seguida o lado escuro da Lua trouxe o movimento de 

rotação, já para a Super Lua foi necessário esclarecer a órbita elíptica do satélite. Nesta 
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progressão, os eclipses viriam em seguida para discutir o plano de revolução da Lua, inclinado 

em relação ao plano de rotação da Terra, e a Lua Sangrenta poderia ter sido utilizada para 

discutir fontes extensas de luz, formando regiões de penumbra.  

Sem dúvidas, guiar uma aula com discussões abertas foi um desafio maior do que seria 

apresentar uma aula expositiva ou mesmo com pautas fechadas. Este método exigiu um grande 

domínio do conteúdo por parte das bolsistas, assim como a sensibilidade de incluir as questões 

levantadas pelos alunos na discussão, ouvindo o que cada um tinha a dizer e tirando proveito 

do que traziam, problematizando e inserindo conceitos científicos sempre que possível. Apesar 

da discussão aberta, era importante ter em mente sua finalidade (como a explicação de um 

movimento da Lua), guiando-a nesta direção. Entretanto, os resultados se mostraram à altura 

do desafio, pois através deste método conseguimos discutir diversos temas com os alunos, o 

que tornou a aula muito rica e a quantidade de informação transmitida e absorvida muito maior. 

Se numa aula tradicional a informação envolvida giraria apenas em torno dos movimentos da 

Lua e relações de luz e sombra, aqui envolveram, além disto, compreensão da necessidade e 

motivações de desenvolver o conhecimento científico, atmosfera lunar, interdisciplinaridade 

com áreas biológicas e humanas, entre outros. 

          

Olhar geral da bolsista Aline: 

 

Para mim, foi um trabalho muito interessante a ser desenvolvido, pois aborda um tem pouco 

explorado em detrimento a outros dentro do currículo escolar, mas que está presente no 

cotidiano dos alunos. Uma vez mais, o fato de ser algo presente no cotidiano dos alunos fez com 

que eles se mostrassem mais atentos e questionadores, trazendo suas experiências 

observacionais sobre a lua e outros fenômenos celestes. Apenas completando o que já foi 

colocado pela bolsista Tayná, para mim é fundamental que as discussões em sala de aula sejam 

assim como a aula de hoje: um tema que os alunos tenham algum conhecimento sobre, quer 

seja teórico ou observacional, para que eles discutam entre si e construam novos 

conhecimentos por si mesmo, valendo-se apenas de direcionamento e contribuições do 

professor como auxiliar, mantendo o estudante como protagonista no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Fotos e outros materiais: 
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