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1 – Introdução: 

 Para iniciar esse relatório, gostaria de comentar a “pluralidade singular”, já me desculpo pela 

antítese de antemão, que a disciplina F 709 oferece aos alunos. No termo “pluralidade singular” a 

primeira palavra representa o número elevado e diverso de atividades que realizamos durante o 

semestre, fazemos papel de monitores, apresentadores, organizadores, técnicos experimentais, 

professores, dentre outros. Já o termo “singular” representa a “exclusividade” da disciplina, ou seja, essa 

é a única disciplina, na grade padrão da Licenciatura em Física, na qual assumimos essa variedade de 

papéis e responsabilidades. 

 Ao longo do relatório apresentam-se as atividades realizadas durante o período letivo, assim 

como os respectivos comentários e algumas fotos. 

 

2 – Exposição de holografia e imagens: 

 O professor Lunazzi desenvolve um trabalho interessantíssimo com as escolas públicas de 

Campinas e região. São exposições sem fim lucrativo que visam apenas a disseminação do 

conhecimento, assim como oferece aos alunos presentes uma vivência experimental, o que muitas vezes 

desperta o interesse no estudo da teoria envolvida no fenômeno visto. As exposições ocorrem, 

comumente, na Faculdade de Eduação da UNICAMP. O transporte, muitas vezes, é subsidiado por verba 

adquirida pelo professor Lunazzi. 

2.1 – Exposição do dia 09/04: 

 Essa foi a primeira exposição que participei, foi nela que adquiridos maior conhecimento 

sobre a própria palestra do professor Lunazzi, assim como nos familiarizamos, de maneira 

concreta, com os experimentos dos módulos de refração e reflexão. 

 Nesse primeiro evento fiquei responsável pelas cortinas de plástico preto, as quais 

garantiam a escuridão necessária para a realização dos experimentos na sala. 

 Durante a exposição fiquei encarregado de filmar a apresentação. Nesse mesmo dia 

fiquei apenas na sala da Faculdade de Educação, logo só pude ver a apresentação dos sub-

módulos de refração e reflexão (os hologramas, a holo-TV e o holo-projetor, assim como o 

experimento “La Nube”, são expostos na casinha, que fica na frente do Laboratório de Óptica). 



Seguem algumas fotos dos experimentos realizados na própria sala da Faculdade de 

Educação: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Reflexão de múltiplas fendas por espelho plano (sub-módulo de reflexão). 

 

. 

Figura 02: Desvio de raios por lente convergente (sub-módulo de refração). 

 

 

 

 

 



2.2) Exposição do dia 28/05: 

 Nesse evento o professor Lunazzi escalou dois alunos para fazerem a apresentação 

inicial, Anderson e Amaury.  Esse evento foi fundamental na consolidação do meu conhecimento 

a respeito dos experimentos, pois tive que me preparar bem, pois seria monitor. Além de ser 

monitor, continuei com a minha tarefa de organizar as cortinas na sala, assim como ligar o holo-

projetor. 

 Os alunos que monitorei se mostraram bem interessados pelos experimentos 

apresentados, entretanto o ápice da empolgação deles foi quando estávamos na “casinha”, o 

experimento “La Nube” e os hologramas agradaram, e muito, os alunos. 

 O experimento “La Nube” (figura 03) consiste num espelho, aproximadamente, 

retangular, que, quando encaixado no nariz do indivíduo, causa a sensação de andar pelo céu. 

Resumindo, o aluno pega o espelho, encaixa no nariz, e anda olhando para baixo (espelho), 

tendo assim a sensação de estar andando no céu. 

 O holograma da cabeça do menino (figura 04) causou um certo espanto nos alunos, 

grande parte deles ficaram sem reação ao olhar para o quadro, tudo causado pelo espanto. 

 

 

Figura 03: Experimento “La Nube”. 



 

Figura 04: Holograma do menino. 

2.3 – Exposição do dia 11/06: 

 Nesse dia os apresentadores foram os alunos Lucas e Guilherme. Realizamos o módulo I 

novamente, o que de certo modo nos forneceu certa tranqüilidade, pois já o tínhamos feito duas 

vezes. 

 Fui voluntário para ser monitor novamente. Pois acredito que o contato, mais próximo, 

com os alunos seja fundamental na minha formação como professor. 

 A turma mostrou ter um conhecimento superior em relação às turmas anteriores. 

Quando apresentava os experimentos do sub-módulo de refração, os alunos sabiam descrever 

muito bem o que acontecia. Sabiam o caminho que o raio de luz iria fazer ao atravessar a lente 

convergente e mostraram ter conhecimento sobre refração da luz no experimento “quebra-cara”. 

 O experimento “quebra-cara” consiste num vidro espesso (figura 05), que quando 

colocado entre dois indivíduos, por refração, acaba dando a sensação de “quebrar” a cara do 

outro. 

 

Figura 05: Vidro espesso usado no experimento “quebra-cara”. 



3 – Breve visita ao planetário (23/04): 

 Nesse dia fomos ao planetário acompanhar o trabalho dos nossos colegas que optaram por 

realizarem as atividades da disciplina lá. 

 Os alunos eram de um perfil completamente diferente dos que costumam freqüentar as 

exposições de holografia. Eram crianças de escola particular, enquanto que nas exposições de holografia 

costumamos atender alunos do ensino público que cursam o nível médio. 

 Novamente, talvez ainda mais, percebi os alunos empolgadíssimos com o experimento “La 

Nube”. No momento da realização do “La Nube” nós ajudamos os nossos colegas, já que a quantidade de 

alunos presente era grande. 

 

4 – Atividades extra-classe: 

 As atividades extra-classe foram uma tônica nesse semestre de F 709, nelas os alunos realizaram 

a maior variedade de atividades, no meu caso foram: 

4.1 – Desenvolvimento do manual de uso do sub-módulo de reflexão: 

 A minha primeira atividade extra-classe foi começar o desenvolvimento do manual de 

uso do sub-módulo de reflexão. O motivo de se fazer um manual completo era permitir, a 

futuros alunos, entenderem melhor como funcionam os experimentos, sendo assim sentiriam 

maior segurança enquanto monitores. 

 Depois de reuniões com o professor Lunazzi, seções de fotos dos experimentos e 

pequenas correções, concluí a elaboração do manual. 

 A versão final do manual de uso do sub-módulo de reflexão encontra-se no anexo. 

4.2 – Reparo do holo-projetor: 

 Um dia antes da exposição do dia 28/05, fui ao encontro do professor Lunazzi para 

realizar a minha atividade extra-classe. Ao fim da atividade testei o holo-projetor, o qual, 

infelizmente, não estava funcionando corretamente. 

 O holo-projetor consiste na projeção de uma imagem numa tela, a qual, quando olhada 

do outro lado em direção a um fundo preto, fornece a imagem em três dimensões. O objeto, o 



qual da origem a imagem, possui a logo da Unicamp em um lado, e no outro possui o nome 

UNICAMP (escrito na vertical). Para causar um efeito melhor, o objeto é colocado em cima de um 

motor, o qual gira lentamente. 

 Quando fui ligar o motor do holo-projetor, pude perceber que ele não estava 

funcionando. Como tenho uma afinidade razoável com a eletrônica, pedi a permissão do 

professor Lunazzi para tentar consertar o motor. Após obter a autorização, refiz algumas 

conexões elétricas do motor e o mesmo voltou a funcionar. 

4.3 – Reformulação do mostruário de materiais e seus níveis de reflexão: 

 Durante a confecção do manual de uso do sub-módulo de reflexão, constatei, junto com 

o professor Lunazzi, que o mostruário estava desorganizado e confuso, portanto buscamos 

refazê-lo organizadamente (figura 06). 

 Primeiramente fiz diversos furos no porta-CD (mostruário), para assim fornecer mais 

aderência ao durepox na colagem das pedras, do espelho e do vidro. Depois, através do uso da 

etiquetadeira automática, refiz os índices de reflexão e, para evitar futuras dúvidas, fiz questão 

de etiquetar o nome das pedras (pirita e hematita). 

 

 

Figura 06: Mostruário de materiais e seus respectivos níveis de reflexão. 

 

 



4.4 – Construção de novas cortinas para as exposições: 

 As cortinas já feitas não são suficientes para garantir uma escuridão boa para a 

apresentação dos módulos mais avançados, sobretudo o módulo III. Tendo em vista essa 

necessidade de garantir uma escuridão suficiente na sala, tive a idéia de fazer novas cortinas e 

conversei com o professor Lunazzi, o qual achou a idéia interessante e a apoiou. 

 Peguei a chave de um depósito que fica atrás da “casinha”, lá pude perceber a existência 

de tiras de alumínio que seriam ideais para o suporte da cortina. Separei algumas tiras e, com o 

uso de um alicate, cortei no tamanho ideal para o suporte da cortina. Fiz assim 4 suportes. 

 Os suportes estão, na presente data, separados dentro da “casinha”. Durante a próxima 

atividade extra-aula, estarei providenciando os plásticos pretos para concluir a confecção das 

cortinas. 

 

5 – Observações finais e conclusão: 

 Conforme apresentado na introdução, a disciplina F 709 ofereceu oportunidade de, nós alunos, 

desenvolvermos diversas atividades, desde atividades docentes, como atividades experimentais. 

 Quanto as exposições de holografia e imagem, acredito que o uso de experimentos de Física no 

ensino médio seja fundamental para despertar o interesse nos alunos. Nem todos os físicos são teóricos, 

então acredito que nem todos os alunos devam enxergar a Física como uma ciência teórica, acredito que 

muitos alunos deixam de se interessar pela Física devido ao modo como ela é ensinada em sala de aula. 

 A prova de que o uso de experimentos de Física no ensino médio pode ser sim proveitoso, é a 

reação dos alunos que participaram das exposições de holografia. Parabenizo a atitude do professor 

Lunazzi em proporcionar dias ricos, em conhecimento, para os alunos da rede pública de ensino 

 

6 – Referências bibliográficas: 

As referências usadas foram basicamente as notas de aula do professor Lunazzi, os arquivos 

postados no Ensino Aberto e o site da disciplina: http://www.ifi.unicamp.br –> Disciplinas –> F 609-

Tópicos em Ensino de Física I. 

 

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


7 – Anexo: 

Exposição de holografia e imagem – Modulo 1 

Manual de uso do sub-módulo de reflexão: 

Aluno: Gabriel Lopes Stockler Ney (R.A. 070955) 

 

1) Pedras polidas, vidros e espelhos: 

Retira-se a tampa da caixa com as pedras falando dos espelhos olmecas e cupisniques, civilização pré-

colombina, e incas (Peru). Iluminação destacada nas pedras refletoras (Pirita e hematita), a reflexão de 

luz da hematita é de 20% e da pirita é 60%. A do vidro 4% e a dos espelhos 80%. 

 

 

Figura 01 - Reflexão de alguns materiais. 

 

 

 



2) Raios refletidos por espelhos planos: 

Mostrar reflexão no espelho plano com lâmpada de uma fenda (figura 01) e múltiplas fendas (figura 02), 

em seguida indicar com a mão ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Indica-se que os raios 

parecem divergir de um ponto virtual (inexistente) que é onde vemos a imagem do espelho se nossos 

olhos os estivessem recebendo. Observar que apesar de se cruzarem, no caso da lâmpada de múltiplas 

fendas, os raios seguem seus caminhos próprios. 

 

 

Figura 01 – Espelho plano refletindo raio originado na lâmpada com uma fenda. 

 

 

Figura 02 – Espelho plano refletindo raios originados na lâmpada com múltiplas fendas. 



3) Espelho côncavo de um lado e convexo do outro: 

Mostrar o espelho de alumínio (bandeja) de um lado e do outro, frente à pessoa. A imagem que é 

menor e direita é sempre do convexo (maior angulo de visão). E a maior, que se inverte com o 

afastamento e fica convergente a frente do espelho, é do côncavo (aumento da imagem, por exemplo, 

espelhos de maquiagem). O côncavo pode formar a imagem das lâmpadas fluorescentes do teto, basta 

colocar ele horizontalmente embaixo delas e acertar a distância focalizando. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Face côncava da bandeja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Face convexa da bandeja. 



4) Espelho côncavo de vidro: 

Mostrar a imagem aumentada do rosto da pessoa colocando o espelho bem perto (figura 03). Mostrar 

também a convergência dos raios com múltiplas fendas (figura 04), dando idéia de como os espelhos 

esféricos formam imagens (semelhante às lentes).  

 

 

Figura 03 – Espelho côncavo sendo usado para aumentar a imagem. 

 

 

Figura 04 – Espelho plano refletindo raios originados na lâmpada com múltiplas fendas. 



5) Imagem convergente ("real") com 360 graus de visão: 

Mostrar a lâmpada de filamento espelhada. Mostrar a parte de fora da lâmpada, comentar sobre 

espelhos côncavos e convexos. Ligar a lâmpada atenuando a corrente para deixá-la com brilho mínimo 

e, em seguida, mostrá-la, questionando sobre a quantidade de filamentos visíveis (formação de 

filamento como imagem real). Atenção na hora de manusear e guardar a lâmpada, pois a mesma é 

muito frágil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Lâmpada como espelho convexo (grande ângulo de visão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Formação da imagem do filamento. 



 

 

 

 


