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Introdução

A disciplina F-709 é voltada para formação de professores  para ensino de Física.  Nela, 

busca-se abrir uma discussão sobre a inserção dos conceitos de Física diante de problemas reais no 

ensino. Dessa forma, a ênfase dessa disciplina é a prática.

Durante o semestre foi desenvolvido com os alunos de graduação do IFGW a apresentação 

de uma atividade denominada Exposição de Holografia, dividida em quatro módulos, que abordam 

conceitos de óptica, sobretudo em relação a formação de imagens, com ênfase em holografia. O 

primeiro módulo da uma visão geral sobre formação de imagens e nos demais módulos procura-se 

enfatizar  algum  aspecto  sobre  formação  de  imagem,  sempre  acompanhado  de  diversos 

experimentos.

Essa  “Exposição  de  Holografia”  é  apresentada  pelos  graduandos  para  alunos  do  ensino 

médio de escolas, preferencialmente da rede pública de ensino, que procuram o serviço e agendam 

diretamente  com  o  Prof.  Dr.  José  Joaquim  Lunazzi.  Os  graduandos,  sob  supervisão  do  Prof. 

Lunazzi, fazem a montagem, a apresentação e a monitoria dessa exposição, de forma a vivenciar a 

prática do ensino de Física.

Além disso, são também desenvolvidas atividades extras com os graduandos na intensão de 

melhorar a apresentação dessa exposição, o que também reflete a natureza prática na qual essa 

disciplina foi concebida. 

Atividades desenvolvidas

Durante o primeiro semestre de 2010 foram desenvolvidas as seguintes 

atividades:

• Exposição de Holografia Módulo I;

• Exposição de Holografia Módulo II;

• Trabalho extra aula: Divulgação junto as escolas;

• Discussões em sala de aula.

Além dessas atividades estão previstas ainda para o final do semestre:

• Exposição de Holografia Módulo III;

• Exposição  de  Holografia  Módulo  I  reduzido,  em  uma  escola  em uma 



escola de ensino. 

Infelizmente,  devido  a  sérios  problemas  de  ordem  pessoal,  não  foi 

possível eu participar de  uma das apresentações do Módulo I e também da 

breve  visita  ao  planetário  de  Campinas,  embora  eu  conheça  as  atividades 

desenvolvidas nesse planetário.

Exposição de Holografia Módulo I

Neste módulo o tema principal é "formação de imagens". Nas atividades 

em aula discutimos sobre o que é uma imagem e buscamos uma definição, 

onde ficou decidido que imagem é uma representação de um objeto, a qual 

pode trazer certas informações, como por exemplo, sobre sua forma, sua cor, 

sua textura, material que é feito, dependendo de como é obtida. As imagens 

podem ser  formadas  por  absorção,  refração  ou  reflexão,  e  existem muitos 

métodos  para  obtenção  dessas  imagens,  como  por  exemplo  fotografia, 

radiografia, difratogramas, entre outras.

A dinâmica desse módulo é realizada da seguinte forma: inicialmente os 

visitantes são recebidos por um aluno de graduação, que apresenta logo na 

entrada uma holografia (no caso, o rosto do jogador de basquete aposentado 

Michael Jordan, muito famoso na década de 1990 por sua atuação no Chicago 

Bulls)  e  entrega  crachás  de  quatro  cores  distintas.  Os  visitantes  também 

recebem uma apostila que explica o conceito de software livre e incentiva seu 

uso.

Depois, os visitantes são acomodados em cadeiras onde assistem uma 

palestra com uma duração de cerca de 50 min., que explica conceitos básicos 

da formação de imagem, uma breve história  sobre origem de espelhos em 

civilizações  pré-colombianas  e  sobre  a  percepção  humana  na  formação  de 

imagens, sempre envolvendo algumas provocações para se pensar e discutir a 

respeito  da  formação  de  imagens.  Durante  a  palestra  também  são 

demonstrados  alguns  experimentos,  como a  natureza  tridimensional  de  um 

feixe luminoso, passando por uma lente convergente e o padrão de difração de 

um  CD.  São  também  apresentadas  imagens  estereográficas,  que  dão  a 

sensação  de  tridimensionalidade,  que  é  a  origem  da  tecnologia  atual  no 

cinema 3D.



Após a palestra, os visitantes são agrupados de acordo com a cor de seus 

crachás,  e  cada  grupo  faz  um  “tour”  nos  submódulos.  Cada  submódulo 

consiste numa série de experimentos/exposição,  de conceitos abordados na 

palestra. São eles:

Submódulo de Refração, com os experimentos:

• Lâmina Quebra Cara;

• Refração com lâmpada de fendas a placa de vidro;

• Prisma de ângulo variável;

• Efeito de lente cilíndrica em garrafa de vinho;

• Focalização de dois pontos luminosos com lente.

Submódulo de Reflexão, com os experimentos:

• Pedras polidas, vidros e espelhos;

• Raios refletidos por espelhos planos;

• Espelho côncavo de um lado e convexo do outro;

• Espelho côncavo de vidro;

• Imagem convergente “real” com 360º de visão.

Submódulo “Exposição de Holografias”, onde são apresentados:

• Imagens holográficas;

• HoloTV.

Submódulo “La Nube”, onde é apresentado esse experimento, bastante 

intrigante que da sensação ao visitante de “andar sobre as nuvens”.

 Foram realizadas três apresentações do módulo I, uma no dia 09/04/10, 

outra  no  dia  28/05/10  e  a  terceira  no  dia  11/06/10.  Devido  a  problemas 

pessoais,  não  pude  comparecer  no  dia  28/05,  conduto,  participei  nos  dias 

09/04 e 11/06.

A primeira apresentação foi feita com um grupo de alunos da escola do 

Serviço  Social  de  Apoio  a  Indústria  (SESI)  de  Valinhos-SP.  Nesse  dia,  os 

graduandos aprenderam a montar os experimentos do Módulo I e como se dá a 

dinâmica da atividade. Cada aluno ficou responsável  por uma etapa. Eu fui 



escalado  como “monitor  de  apoio”,  isto  é,  dar  o  apoio  operacional  a  toda 

estrutura, como por exemplo, receber os visitantes, entregar e recolher óculos 

bi-colores para apresentação das imagens estereográficas e recolher o material 

montado  na  palestra,  enquanto  os  demais  graduandos  apresentavam  os 

submódulos. O Prof. Lunazzi fez a apresentação da palestra para os visitantes.

Na apresentação do dia 11/06 compareceram os alunos da E.M.E.B. Prof. 

Galdino  Augusto  Lopes  Chagas  de  Indaiatuba-SP.  Nesse  dia,  a  palestra  foi 

apresentada  pelos  alunos  Lucas  e  Guilherme,  e  os  submódulos  foram 

apresentados por outros alunos. Nesse dia também atuei no apoio operacional 

de montagem e desmontagem dos experimentos do submódulo,  receber os 

visitantes e fiquei responsável por parte das filmagens.

Esse apoio operacional é bastante importante para o bom andamento da 

atividade como um todo,  já  que o tempo é um fator  bastante limitante na 

realização  da  atividade,  e  é  necessário  certos  cuidados  no  manejo  da 

montagem, desmontagem e descolamento dos experimentos.

Exposição de Holografia Módulo II

Da mesma maneira como o módulo I,  o  módulo II  se  divide em uma 

palestra, também com duração de aproximadamente 50 min e a demonstração 

de experimentos. Na entrada, os visitantes recebem os tradicionais  crachás 

coloridos e observam uma holografia, nesse caso, um “pássaro de pedras”.

A apresentação do módulo II consiste em dar um detalhamento histórico 

sobre a fotografia mostrando como eram feitas fotos no passado, comentando 

a origem da palavra fotografia que nos remete a Herculano Florence, um padre 

que residiu em Campinas-SP e que havia inventando diversos aparatos. Nessa 

apresentação o Prof.  Lunazzi  também apresentou a forma como era feita a 

revelação de um filme fotográfico. 

Durante a palestra, o professor também apresentou com mais detalhes 

os  fenômenos  de  difração  e  interferência,  que  são  conceitos  de  extrema 

importância para a obtenção de holografias. Nas demonstrações, o efeito de 

difração em um CD e a interferência de filmes finos, como por exemplo, bolhas 

de  sabão.  Também  foi  apresentado  uma  cuba  de  ondas,  onde  é  possível 

observar  claramente  os  fenômenos  de  difração  e  interferência.  Também 



esclareceu a necessidade de uma fonte de luz coerente para a obtenção da 

holografia e apresentou um filme que aborda o processo de obtenção de um 

holograma.

Após a palestra, os visitantes são agrupados de acordo com a cor de seus 

crachás, e cada grupo faz um “tour” nos submódulos, sendo eles:

Submódulo de difração e interferência, como os experimentos:

• Padrão de difração circular em um CD;

• Difração em fendas finas;

• Interferência em bolhas de sabão.

Submódulo “interferômetro de Michelson”, que, como o próprio nome diz, 

apresenta  um interferômetro  de  Michelson,  que  foi  feito  por  um aluno  de 

graduação na disciplina F-609.

Submódulo  “Exposição  de  Holografia”,  onde  é  apresentado  novos 

hologramas (diferentes do módulo I) e novamente a HoloTV.

O módulo II foi apresentado no dia 14/05 para os alunos do SESI Valinhos-

SP, que já assistiram a apresentação do módulo I. Nesse dia fiquei novamente 

responsável pelo apoio operacional e pela obtenção das bolhas de sabão.

Trabalho extra-aula: Divulgação em Escolas

Fui  designado  para  a  divulgação  dos  eventos  da  “Exposição  de 

Holografia” junto as escolas públicas de Campinas-SP.

Inicialmente  fiz  um  levantamento  das  escolas  da  rede  estadual  e 

municipal de Campinas, com endereços e telefones atualizados das escolas. 

Esse  levantamento  está  divulgado  no  protifólio  da  sala  de  aula  virtual  da 

disciplina junto ao TelEduc.

Depois,  recebi  do  Prof.  Lunazzi  um  material  de  divulgação,  para  ser 

enviado  para  as  escolas.  Esse  material  foi  atualizado  para  os  dados  desse 

semestre. Também foram discutidas outras formas de se fazer esse evento, 

como  por  exemplo,  realizar  o  evento  na  Estação  Guanabara,  mas  essa 

possibilidade foi inviabilizada.

Entreguei o material de divulgação pessoalmente à algumas escolas da 

diretoria  de  ensino  Oeste,  delegacia  da  qual  sou  professor  habilitado  para 



ministrar aulas de Física junto ao ensino médio. Atualmente, sou professor de 

Física na E.E. Júlio de Mesquita. Contudo, tive pouco penetração nas escolas, 

não consegui falar com os diretores e o material ficou apenas na secretaria, e 

não sei se foi dado um encaminhamento posterior.

Também procurei  falar  com os supervisores de ensino das delegacias, 

mas devido a problemas de horário e também problemas pessoais, ainda não 

consegui  essa  reunião.  Contudo,  pretendo  deixar  o  caminho  aberto  para  a 

próxima turma de F-709 divulgar esse evento.

Atividades finais

Dia 25/06 foi a apresentação do módulo III da Exposição de Holografia 

para  os  alunos  do  SESI  Valinhos-SP.  Esses  alunos  já  estavam  bastante 

familiarizados com os experimentos de óptica pois assistiram aos módulos I e 

II.  O Prof.  Lunazzi passou as instruções desse módulo no dia 18/06 para os 

graduandos, para o sucesso dessa apresentação. Foi a primeira vez que um 

grupo grande assistirá o módulo III dessa apresentação.

Fui  responsável  por  fazer  a  holografia  na  hora  para  os  visitantes. 

Contudo,  das  2  exposições  realizadas,  nenhuma  foi  bem  sucedida,  talvez 

devido  as  condições  ambientais  pouco  favoráveis,  muita  gente,  e  muita 

trepidação.

No dia 02/07 seria feita a última apresentação, que seria uma versão 

reduzida do módulo I da Exposição de Holografias, que seria levada a E.E. Júlio 

de Mesquita, no Jd. das Oliveiras em Campinas. Contudo, devido ao calendário 

escolar e a Copa do Mundo, esse evento foi cancelado.

Perguntas e comentários do público

No  geral,  o  público  ficou  bastante  interessado  nos  experimentos 
desenvolvidos em durante as exposições de holografia.

Certamente,  o  experimento  “La  Nube”  é  um  dos  mais  intrigantes  e 
divertidos  para  o  público,  que  realmente  fica  impressionado.  A  principal 
pergunta nesse experimento é o “por que?”. “Por que temos essa impressão?”.

Notei também que o cone de luz na lente de glicerina deixou não só os 
visitantes  como  os  próprios  graduandos  boquiabertos.  Mesmo  todos 
conhecendo o fenômeno razoavelmente bem, o efeito apresentado com o laser 



verde é muito bonito, e deixam todos bastante impressionados.
O prisma “quebra-cara” causa risos de maneira geral, mas os alunos não 

costumam perguntar o por que desse efeito. Talvez tenham entendido bem os 
conceitos de refração, mas pode ser que apenas achem engraçado mesmo.

Sobre a “fabricação” de holografia, as perguntas mais comuns foram o 
“por  que  tem que  fazer  no  escuro?”,  “por  que  não  podemos  encostar  na 
mesa?”, “Que líquidos são esses?”, e  “Mais quanto tempo temos que ficar no 
escuro?”. Particularmente, achei que essa tentativa de fazer a holografia na 
frente dos visitantes pouco proveitosa, pois,  além do fato da holografia ser 
muito sensível e qualquer adversidade no ambiente pode causar problema na 
exposição,  fica-se  muito  tempo  nos  escuro,  os  visitantes  não  conseguem 
observar mais da metade das etapas justamente por falta de iluminação, e 
acaba tornando o experimento enfadonho do ponto de vista dos visitantes.

Considerações finais

Acredito que a disciplina F-709 tem um papel importante para a formação 

do  licenciado  em  Física  no  sentido  de  passar  uma  vivência  prática  das 

atividades experimentais e ter um contato direto com o público. Isso acaba 

sendo  bastante  importante  para  quem  nunca  teve  uma  vivência  como 

professor.

Porém, acho que para casos em que o graduando já tenha uma vivência 

no magistério, pode parecer um pouco dispensável a questão do contato com o 

público, no qual ele já vivencia diariamente em seu cotidiano. Porém, disciplina 

torna-se bastante interessante no sentido de apresentar um experimento, já 

que não é sempre que ele tem a oportunidade de fazê-lo em sala de aula para 

seus alunos, devido as condições de trabalho impostas, seja na rede pública 

como  na  particular.  Acredito  que  acabei  participando  mais  do  processo 

operacional  do que nos demais processos pelo fato de já estar trabalhando 

como  professor.  Em  todo  caso,  a  experiencia  nessa  disciplina  foi  bastante 

interessante e certamente acrescentará algo na minha carreira profissional.

Com relação a aceitação do público, os experimentos mais dinâmicos e 

interativos tem, aparentemente, uma aprovação maior do público do que os 

experimentos  observacionais.  Por  exemplo,  o  prisma “quebra-cara”  e  o  “la 

nube”, do ponto de vista dos visitantes, aparentemente, tem uma aceitação 

maior  do  que  experimentos  como  interferômetro  de  Michelson  ou  a 

“fabricação” de um holograma ao vivo. 



Referências

Relatórios da disciplina F-709, disponíveis em 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi, último acesso: 16/06/2010

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi

	Introdução
	Atividades desenvolvidas
	Exposição de Holografia Módulo I
	Exposição de Holografia Módulo II
	Trabalho extra-aula: Divulgação em Escolas
	Atividades finais
	Perguntas e comentários do público
	Considerações finais
	Referências

