
Zito e a Lua 
Querido professor, 

 

Esta HQ apresenta uma adaptação da fábula “A Lebre e a Tartaruga”, em conjunto 

com o mito “O Jabuti que venceu o veado na carreira”.  

O objetivo deste material é apresentar sugestões de atividades que o professor 

pode realizar antes de uma visita ao Planetário. Esperamos que o uso desta HQ, das 

atividades sugeridas e da visita ao Planetário permita ao aluno compreender como as fases 

da Lua ocorrem de acordo com as posições da Terra, da Lua e do Sol, relacionando-as com a 

fábula “A Lebre e a Tartaruga”.  

 

 

Moral da história  

 

O Sol leva aproximadamente um ano para passar por todas as constelações 

zodiacais, para um observador na superfície da Terra, enquanto a Lua corta o zodíaco em 

aproximadamente um mês – o período de uma lunação –, portanto muito mais rápido. De 
fato, todos os meses, na Lua Nova, a Lua 'encontra' o Sol, ou seja, estão aparentemente 

próximos no céu, e então começa uma 'corrida' que a Lua invariavelmente 'ganha', 

aproximadamente 29,5 dias depois (período sinódico). Neste período, o Sol percorreu 

apenas uma, talvez duas, constelações zodiacais. 

 

Sugestões de atividades 

 

 Após a leitura da HQ o professor pode conversar com os alunos sobre a moral da 

fábula “A Lebre e a Tartaruga” em relação à corrida entre o Sol e a Lua.  O material 

entregue para o aluno apresenta algumas atividades que podem ser realizadas antes ou após 

a visita ao Planetário. Não se esqueçam de fazê-las!  

  



Atividade prática 

Esquema Sol-Terra-Lua 

 
Uma atividade para representar “As fases da Lua” em sala de aula é o esquema Sol-

Terra-Lua que pode ser realizado com os alunos em sala de aula. Novamente você pode 

escolher se esta atividade deverá ser realizada antes ou depois da ida ao Planetário. 

Entretanto acreditamos que esta atividade deve ser feita antes da visita, tornando-a muito 

mais proveitosa. 

Para realizar a atividade de preferência a uma sala mais escura, mas caso não seja 

possível, não se esqueça de apagar as luzes da sala de aula. Além disso, você não vai 

precisar de muitos materiais. Com apenas uma lanterna e uma bola de isopor organize três 

alunos para representar o Sol (aluno S com a lanterna), A Lua (aluno L com a bola de isopor) 

e a Terra (aluno T), conforme a figura a seguir. 

 
Figura 01 - Esquema do sistema Sol-Terra-Lua. 

 Salvador Nogueira (UERJ). 

 

O aluno L, deverá orbitar o aluno T partindo da posição 1  (Lua Nova), passando 

pelas posições 2 (Lua crescente), 3  (Lua cheia) e 4 (Lua Minguante), retornando a posição 

inicial. Durante este trajeto o aluno S deve apontar a lanterna para a Lua iluminando uma de 

suas faces.   

 

Lua nova - É aquela que não se vê, pois ela está na posição 1 (abaixo da linhaTerra-Sol), 

logo, o lado voltado para a Terra não está iluminado, além de estarmos olhando na direção 

do Sol, que nos ofusca a visão. Nesta situação dizemos que a Lua nasce junto com o Sol e 

se põe junto com ele, mas, na noite seguinte (o aluno que segura a Lua deve se deslocar 

cerca de 1 ou 2 passos na direção do ponto 2), ela vai se pôr um pouco depois do Sol. Assim, 

logo que o Sol se põe, vemos a Lua bem próximo do horizonte oeste, mas, como ela está 

quase na mesma direção do Sol, vemos apenas uma estreita borda iluminada (que lembra 

uma banana). 

Nesta situação já devemos dizer que a Lua está no seu período crescente ou se preferirem: 

fase (= aparência) crescente, conforme define Mourão (1987) em seu Dicionário 

Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica. A reflexão da luz da lâmpada sobre a bola de 

isopor imita muito bem o que se vê no céu, mas só para o(s) aluno(s) que representa(m) a 

Terra. Os outros alunos vêem situações completamente diferentes dependendo de onde 



estiverem, por isso é muito importante repetir a atividade com todos os alunos (em grupos) 

ocupando o lugar da Terra. 

 

Lua quarto crescente - Na medida em que o aluno que segura a bola de isopor se desloca 

para o ponto 2, vai se vendo uma porção maior da Lua iluminada, pois, afinal, estamos na 

fase crescente. Quando a Lua chega na posição 2, os alunos que representam a Terra 

verão, exatamente, um quarto da superfície da Lua iluminada; por isso, nessa noite em 

especial, a Lua é chamada de Lua do quarto crescente. Na 

noite seguinte ela já não tem mais a mesma aparência, por isso, não devemos mais chamá-la 

de quarto crescente, afinal mais que um quarto de sua superfície é visível. Entretanto, ela 

continua no seu período crescente ou fase crescente. 

 

Lua cheia - É o nome dado à Lua quando ela está na posição 3. Conforme definido 

anteriormente, ela está passando acima da linha 

Terra-Sol. Todo o disco iluminado é visível da Terra. Note também que o Sol se pôs a oeste 

e a Lua está “nascendo” a leste, portanto a Terra está entre ambos. A Lua cheia parece 

maior quando está nascendo do que quando está sobre nossas cabeças, mas isso é uma 

ilusão: basta olhá-la por um tubo estreito ou por um simples buraquinho através da nossa 

mão quando a fechamos, de modo a não vermos o relevo do horizonte, que veremos a Lua do 

mesmo tamanho que quando ela passa sobre nossas cabeças. Com a Lua cheia termina a fase 

crescente. Na noite seguinte a Lua já não é mais cheia e começa, então, o período ou fase 

da lua minguante. 

 

Lua quarto minguante - Cerca de sete noites após a lua cheia veremos novamente um 

quarto da superfície da Lua iluminada; por isso, essa noite, em particular, é chamada de Lua 

quarto minguante, quando então ela estará passando pelo ponto 4. Note que as noites 

seguintes não devem ser chamadas de Lua quarto minguante, pois a palavra “quarto” refere-

se a um quarto da superfície iluminada e visível da Terra, o que ocorre só em duas noites 

particulares, sendo uma na fase crescente e outra na fase minguante. 
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