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RESUMO 
 
 

PROJETO SHOW DA FÍSICA O Projeto Show da Física é desenvolvido a partir de uma série 
de exibições de experimentos interativos, envolvendo vários temas de Física, apresentados por 
estagiários-estudantes em Matemática e Física, apoiados pelo professor coordenador. As 
apresentações dos experimentos são feitas aos colegas de classe e em seguida ao público em 
geral, pois acreditamos que essa prática auxilia os futuros professores no desenvolvimento de 
suas explicações e diversificação da didática. Os temas a apresentar são divididos em várias 
áreas de conhecimento tais como: Mecânica, Magnetismo, Eletricidade e Ondulatória. Optamos 
então pela demonstração prática como via facilitadora da aprendizagem. Os alunos 
participantes do projeto motivam-se, desse modo, aos estudos de física e adquirem maior 
compreensão teórica dos conteúdos apresentados em sala de aula. Acreditamos também que 
essa postura atende ao objetivo maior do projeto que é a divulgação da ciência para a 
sociedade, através da apresentação de experimentos interativos na área de física. Essas 
apresentações são realizadas principalmente no Departamento de Matemática e Física da 
Universidade de Taubaté, nas Escolas particulares e públicas da região, nos Eventos de 
Ciência ou outro tipo de evento cujo público é interessado em aprender física. Realizamos as 
atividades no Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física, localizado no 
Departamento de Matemática e Física, local onde os alunos acompanham e desenvolvem 
projetos e experimentos, onde há uma exposição permanente de experimentos criados pelos 
alunos da Universidade ou oriundos de doações. Em razão da variedade de atividades 
propostas optamos como metodologia o sistema PDCA, que consiste em Plan (planejamento), 
Do (execução), Check (verificação) e Act (ação). Como avaliação da aprendizagem dos alunos 
que assistem ao Show da Física, são aplicados testes escritos para verificação e eficiência do 
processo. Porém tal procedimento afastava os alunos que acompanham o projeto inibidos em 
responder ao questionário. Optamos em verificar o número de alunos que acompanham o 
projeto como uma medida do interesse despertado, considerando a motivação demonstrada e 
os depoimentos dos alunos após as apresentações. Deste modo verificamos que o potencial 
atrativo que o Show da Física pode desempenhar sobre o público com suas características sob 
forma de um show tornou-se evidente. Observamos que de março a setembro de 2014 houve 
um aumento aproximadamente de 20% de alunos participantes nas oficinas em relação ao 
mesmo período de 2013. A esses dados acrescentamos a constatação do aumento no fluxo de 
pessoas nos últimos seis anos - dados comparados entre os anos de 2008 e 2014 - acrescidos 
das analises de depoimentos coletados de espectadores que acompanharam as 
apresentações. A partir desses resultados concluímos que o projeto apresentou tendência de 
crescimento e vem cumprindo o seu papel de divulgador e motivador da Física. 


