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Introdução 

 

A disciplina Tópicos do Ensino de Física II (F709) tem como objetivo, 

proporcionar ao aluno do curso de Licenciatura em Física experiências práticas 

do Ensino de Física. 

Em especial, a disciplina de F709 proporciona aos futuros professores uma 

maior aproximação com os alunos de fora da Universidade, preferencialmente 

alunos do Ensino Médio.  

Essa aproximação é feita através de palestras dentro ou fora da Unicamp, 

visitas a escolas ou recebendo alunos de escolas de Campinas e Região nos 

ambientes do Instituto de Física para palestras e demonstrações de 

experimentos. 

 

Desenvolvimento 

 

1. Começo 

No começo da disciplina o professor pediu para mandar os horários que 

teríamos disponíveis, pois ele faria uma escala de atividades para cada aluno. 

Feita a escala, eu fiquei com a função de atender escolas na exposição de 

holografia (EdH), realizada às sextas-feiras, geralmente no período da tarde. 

Nestes dias eu ficaria encarregado como palestrante, monitor ou apenas 

espectador (principalmente no começo do semestre). Além disso, fiquei 

responsável por uma atividade extraclasse, que era terminar a produção do 

experimento “quebra-cara” (um paralelepípedo transparente, preenchido com 

glicerina). 

A palestra sobre holografia – forma de registrar ou apresentar uma 

imagem em três dimensões – é apresentada aos alunos em uma hora e meia 

com algumas apresentações práticas durante e após a mesma, totalizando 

uma permanência de, aproximadamente, três horas nas quais os estudantes 

têm contato com explicações e experimentos sobre reflexão, refração e 

difração da luz. 



 Os alunos chegam a uma das salas da Faculdade de Educação da 

Unicamp, recebem um crachá que os identifica pela cor, observam um quadro 

no qual há uma imagem holográfica e se acomodam ouvindo “ What a 

Wonderful World” interpretada por Louis Armstrong. A palestra é bem interativa: 

em alguns momentos são feitas perguntas aos alunos; há uma demonstração 

do comportamento de uma lente; vídeos são passados, um deles, inclusive, 

com imagens 3D, necessitando que todos estejam com óculos que permitem a 

visão de imagens 3D. As demonstrações práticas são feitas ao final da 

palestra, sendo que os ouvintes são divididos em quatro grupos de acordo com 

o crachá colorido que receberam ao adentrarem à sala. A um grupo são 

apresentados experimentos de reflexão da luz, a outro são apresentados 

experimentos de refração da luz e os outros dois vão para os laboratórios de 

óptica, onde um dos grupos observa o ambiente com os espelhos “La Nube” e 

o outro observa imagens holográficas, bem como a holo- TV. Um rodízio é feito 

até que todos os grupos passem por todas as apresentações. 

 Nesse sentido, não só fazemos os alunos terem contato com a Ciência e 

seu progresso, mas também trazemos o aluno ao campus e assim, 

indiretamente, podemos exercer certa influência em seu imaginário mostrando 

o conhecimento e a “verdade” como sendo construções humanas.  

Ao todo, realizamos quatro apresentações, sendo que a primeira e a 

segunda foram ministradas pelo professor Lunazzi, a terceira pelos alunos 

Amaury e Anderson, e a quarta pelos alunos Guilherme e Lucas. 

 

2. Módulo I 

 

Reflexão 

 

A reflexão da luz é um dos fenômenos mais comuns envolvendo a 

propagação da luz. A reflexão ocorre quando a luz incide sobre a superfície de 

separação entre dois meios com propriedades distintas. A reflexibilidade é a 

tendência dos raios de voltarem para o mesmo meio de onde vieram. Para 

entendermos as leis que regem o fenômeno da reflexão, precisamos introduzir 

as definições de planos de incidência da reflexão e ângulos de incidência. 

Quando o raio de luz incidir sobre a superfície de separação entre dois meios, 



ela o fará num ponto P sobre a superfície. Por um ponto qualquer de uma 

superfície podemos fazer passar uma reta que fura o plano e que é 

perpendicular a ele. Só existe uma tal reta (reta N, normal à superfície). O 

ângulo formado pelo raio incidente e a reta normal é o ângulo de incidência. 

Para o raio refletido se aplica uma definição análoga. O ângulo de 

reflexão é o ângulo formado pelo raio refletido e a reta normal N. O plano 

formado pelo raio incidente (ou a reta que o contém) e a reta normal, é o plano 

de incidência. Analogamente, o plano de reflexão é o plano que contém o raio 

refletido e a reta normal N. 

O material utilizado para apresentações de experimentos sobre reflexão 

da luz na EdH é constituído de pedras, uma placa de vidro, dois espelhos 

planos (um grande e um pequeno), um espelho côncavo, uma lâmpada com a 

parte de baixo do bulbo espelhada e uma lâmpada num recipiente com fendas. 

Existem pedras que refletem a luz, se polidas, podem se tornar um 

espelho. Os vidros também podem refletir a luz, só que apenas uma 

porcentagem é refletida. Uma lâmpada que tem a parte de baixo do bulbo 

espelhada, parece ter mais de um filamento de tungstênio. O que parece ser o 

filamento “de baixo”, é apenas a imagem do filamento “de cima” formada por 

reflexão. 

Uma outra lâmpada num recipiente com fendas é colocada na mesa 

para verificação dos ângulos de reflexão e de incidência. Com apenas uma 

fenda sobre a superfície da mesa, um espelho plano é colocado em frente, 

formando, aproximadamente, um ângulo de noventa graus entre os raios 

incidente e o refletido. O ângulo de incidência, como já explicado acima, é o 

ângulo formado entre o raio de incidência e a reta normal à superfície refletora. 

É possível mostrar que o ângulo de incidência e o de reflexão são iguais 

variando o ângulo entre os raios. Ao girar o recipiente no qual está a lâmpada, 

a luz passa por várias fendas e, ao projetá-las no espelho (posicionado com um 

certo ângulo entre os raios refletido e incidente), pode-se verificar que a 

divergência dos raio luminosos parece vir de dentro do espelho, da imagem 

que é formada nele.  

Existe, também, um espelho côncavo que é mostrado durante os 

experimentos. Ao projetar as várias fendas nele, pode-se verificar que os raios 

convergem e voltam a divergir novamente. 



 

 

Figura 1 Espelho plano refletindo raios originados na lâmpada com múltiplas 
fendas. 

 

 

Figura 2 Face côncava da bandeja. 

 



 

Figura 3 Espelho côncavo sendo usado para aumentar a imagem. 

 

Figura 4 Face convexa da bandeja. 

 



 Refração 

 Refração é a passagem da luz de um meio para outro. Os alunos 

participam também de vários experimentos que abordam este fenômeno físico.

 O lâmina “quebra-cara” é um experimento que consiste de uma placa ou 

amontoado de placas de vidro que desvia os raios de luz por refração dando a 

impressão que o rosto da pessoa está sendo quebrado. O monitor deve colocar 

a placa de vidro entre o seu rosto e o rosto da pessoa que irá demonstrar o 

experimento, e inclinar (girar) a placa de vidro para que o monitor e o aluno 

vejam suas caras sendo “quebradas”. E passar para que os alunos façam 

sozinhos. 

Figura 5 Experimento lâmina "quebra-cara". 

Também há o experimento que consiste em girar uma placa de vidro 

entre raios de luz feitos com uma lâmpada de fendas e verificar que os raios 

mudam de direção quando se gira a placa. O monitor deve pedir para um dos 

alunos tentar “segurar” o raio de luz com um dedo enquanto gira a placa para 



ver quem é mais forte, ao girar a placa de vidro verifica-se que por causa da 

refração os raios mudam de direção e o aluno não vai conseguir segurar o raio. 

 
1 – Mostrar o feixe que sai do lado da fenda única 

2 – Chamar uma pessoa para colocar a lâmina e mostrar o feixe. Apoiar o lado 

“incompleto” da 

lâmina embaixo para uma melhor propagação do feixe. Na sequência, chamar 

outra para colocar o 

dedo no feixe. 

3 – Chama uma pessoa para segurar a lâmina, pede para girar a lamina para 

um lado e para outro ate 

ficar visível que o raio não consegue ser segurado. 

4 – Desliga a lâmpada de fendas. 

 

Figura 6 Experimento de lâmpada com fendas e lâminas. 

 O experimento abaixo consiste num laser ligado a um motor que gira o 

laser formando um cone que chega na lente, e depois esse feixe de luz 

converge num ponto. Para que possa ser realizado o experimento, precisa-se 

posicioná-lo próximo de uma tomada de energia elétrica para ligar o motor e o 

laser que pode ser vermelho ou verde. Além disso, deve-se haver um anteparo 



de papel vegetal para passar pelo feixe mostrando a divergência e a 

convergência no mesmo. E por ultimo, deve-se haver um borrifador que tem a 

finalidade de soltar gotículas de água no feixe, para que o feixe possa ser 

visualizado pelos alunos numa visão 3D. 

 

Figura 7 Lente e laser. 

  

  

 



APRESENTAÇÕES 

Exposição do dia (09/04)  

Exposição do dia (28/05)  

Exposição do dia (11/06).  
 
Breve visita ao planetário (23/04). 

 

Conclusão 
 

A disciplina foi cursada no primeiro semestre de dois mil e dez e contou 

com a participação de, aproximadamente, quinze alunos. Nem todos fizeram as 

mesmas atividades, mas todos estiveram envolvidos em alguma. 

O trabalho realizado deu-se de maneira bem interativa, sendo que, à 

exceção das aulas que tivemos em sala de aula do início do semestre. 

Cabe ressaltar que o envolvimento com alunos da educação básica é de 

grande valia, haja vista a graduação em Licenciatura em Física que a maioria 

dos matriculados, senão todos, cursam. 

Promover, ainda na graduação, métodos alternativos de lecionar uma 

aula é uma tarefa que exige cuidado e responsabilidade, mas tais métodos 

devem ser propostos para a captação da atenção dos alunos em sala de aula. 




