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1 – Resumo 

 
Este  Relatório  mostra,  sinteticamente,  o  trabalho  realizado  nas  aulas  da 

disciplina de F  –  709. Tópicos de Ensino de Física II no Primeiro Semestre de 2010, 

ministradas pelo professor José Joaquim Lunazzi, no qual ocorreu a apresentação de 

palestras e experimentos a alunos vindos de escolas publicas da Região de Campinas. 
 

2 - Introdução 

 
Holografia  é  uma  forma  de  se  registrar  ou  apresentar  imagens  em  três 

dimensões. Foi inventada em 1947 pelo engenheiro elétrico Dennis Gabor, ganhador 

do Prêmio Nobel de Física em 1971, somente executada pela primeira vez nos anos 60 

após  a  invenção  do  laser.  É  utilizada  pela   física  como  uma  sofisticada  técnica 

fotográfica,  de  análise  de  materiais  ou  de  armazenamento   de  dados.  O  nome 

holografia vem do grego HOLOS: todo, inteiro; e GRAPHOS: sinal, escrita, pois é  um 

método de registro "integral" com relevo e profundidade. Os hologramas possuem 

uma  característica única, cada parte deles possui a informação do todo. Assim um 

pequeno pedaço de um holograma terá informações sobre toda a imagem do mesmo 

holograma completo, ela será vista na íntegra, mas a partir de um ângulo estreito. A 

comparação pode ser feita com uma janela, se a  cobrirmos deixando um pequeno 

buraco na cobertura permitiremos a um espectador continuar enxergando a paisagem 

do outro lado, de um ângulo muito restrito, mas ele ainda verá toda a paisagem pelo 

buraco 
 

3 – Eventos 

 
1° Evento – Dia 09 de Abril 

 
Escola: SESI, Campinas 

 
Apresentação: Prof° Lunazzi – Horário 15:30h 

 
Módulo 1 

 
Nosso grupo de Holografia é composto por 8 pessoas mais o Rodrigo  que tinha 

outras  funções  dentro  da  disciplina,  no  primeiro  evento  cada  um  de  nós  ficou 

responsável por um serviço diferente, eu por exemplo fiquei responsável pela lente de 

glicerina, como levá-la na sala e  montá-la, outros tiveram que arrumar a sala para a 

apresentação, e alguns responsáveis por levar os experimentos. Nesse Primeiro evento 

o professor Lunazzi foi o apresentador, onde ele iniciou falando sobre imagens, para 

ver se os alunos tinham idéia do que era imagem, e pelas respostas notamos  que 

muitos  tinham  uma  concepção  errado  sobre  o  conceito  de  imagem,  dizendo  na 

maioria das vezes que era algo que que se podia ver  em superfícies, esquece3ndo que 



também  existem  desenhos  e  outros  tipos.  Nesse  Evento  os  monitores  Foram  o 

Anderson, Amauri, Guilherme e Gabriel. 
 

O experimentos ficaram dispostos em Refração e Reflexão, no qual duas mesas 

ficaram separadas nos cantos com os seus respectivos tributos. E na parte de cima, no 

laboratório ficaram os hologramas e os vidros quebra cara. 

Nesse dia os alunos gostaram muito de um holograma que tinha a cara de um 

menino, que parecia estar olhando pra quem o observava, e eles que nunca tinham 

visto hologramas ficaram muito entusiasmados, no la nube muitos ficaram andando 

bastante tempo enquanto outros nem se interessaram muito, realmente o foco de 

interesse desses alunos foi os hologramas. 
 

 
 
 

2° Evento – Dia 14 de Maio 
 
Escola: SESI, Campinas 

 
Apresentação: Prof° Lunazzi – Horário 15:30h 

 
Módulo 2 

 
Esse evento foi para a mesma escola da apresentação anterior, porém o 

módulo foi diferente, pelo  que ouvimos do professor lunazzi esse módulo havia sido 

ministrado poucas vezes e há muito tempo não se realizava, por isso acabou sendo 

um pouco trabalhoso   para   organizá-lo,   por   não   estarmos   muito   familiarizados   

com   os experimentos. 
 

Nesse evento foi falado sobre Difração e Interferência, e foi separada duas 

mesas com os  respectivos tributos, no qual eu e mais 3 monitores mostramos aos 

alunos  como  se  usava  e  o  que  acontecia  em  cada  um  dos  experimentos.  Já  no 

laboratório  ficou  mais  alguns  hologramas,  diferentes  dos  mostrados  no  primeiro 

evento e a holoteve, no qual o orientando do professor Lunazzi ficou responsável. 
 

No  final  da  apresentação  o  professor Lunazzi  explicou  e  mostrou  como  se 

revelava uma fotografia com papel fotográfico, foi um momento de muita atenção e 

alegria dos alunos do SESI. 

O fenômeno de difração, basicamente, ocorre com as ondas quando elas passam 

por um orifício ou contornam um objeto. Já o fenômeno de interferência basicamente 

representa a superposição de duas ou mais ondas em um mesmo ponto, que podem ser 

de caráter construtivo ou destrutivo, que foi exemplificado na apresentação, através de 

uma cuba de ondas que se interferiam de maneiras diferentes conforme o formato da 

onda. Depois foi mostrado um vídeo que mostra como é feito um holograma.  

  Na apresentação dos experimentos pelos monitores Foi visto a difração da luz 

através das lâminas de aparelhos de barbear (Gilette) e também viram a difração da luz 

branca em um CD que não possui aquela película refletora por cima, onde é possível ver 

as cores em anéis. Já no sub-módulo de interferência foi mostrado aos alunos a 

interferência que ocorre em filmes finos, um exemplo foi com a bolha de sabão, onde 



vimos varias cores e em alguns pontos fica um local escuro dando a impressão de a bolha 

estar furada, mas o que realmente esta acontecendo é uma interferência destrutiva 

neste ponto. Foi algo que os alunos gostaram muito, teve alguns que perguntaram pq a 

bolha ficava colorida, a resposta estava na própria apresentação. Depois em relação à 

interferência em filmes finos, foram montadas placas de vidro com uma camada muito 

pequena de ar entre elas, mas suficiente para que haja uma diferença de fase entre o 

raio de luz refletido e aquele entra nas placas de vidro refratando e depois refletindo. 

onde uma dessas placas  é plana e a outra foi calçada sobre um vidro (provavelmente de 

relógio), para que fosse dada uma leve curvada na lamina de vidro e ao colocá-las juntas 

fica essa camada de ar entre elas e forma esse filme fino. O Interferômetro de Michelson 

que foi apresentado aos alunos pelo aluno Guilherme, onde é possível ver as franjas de 

interferência.  Esse experimento que tinha o objetivo de provar se o universo estava no 

meio de uma substancia invisível denominada éter, e que para isso devia ser feito em um 

local com a mínima interferência externa. Os alunos que eu estava acompanhando 

ficaram bem impressionados com o experimento e seu objetivo, muitos até disseram em 

voz baixa, que eu acabei ouvindo: “ não acredito nisso”. Outros acabaram fazendo 

algumas perguntas, como quando foi criado o experimento, e se relamente foi provado 

que não existe o eter, e muitos perguntaram o que era o eter. 

 

 

 
 
 
 
 
 

3° Evento – Dia 28 de Maio 
 
Escola: E.E. Julio Mesquita – Campinas 

 
Apresentação: Anderson e Amauri; 15h 

 
Módulo 1 

Nesse evento dois alunos foram escolhidos pelo professor Lunazzi para que 

ministrassem  a  apresentação,  no  caso  os  escolhidos  foram  os  alunos  Amauri  e 

Anderson, os dois receberam na semana da apresentação os slides do professor, e se 

prepararam para a sexta-feira, no dia da apresentação, tudo ocorreu bem, e quando 

tiveram problemas o professor da disciplinas os ajudou. Depois todos os outros alunos 

restantes se ofereceram para ser monitores no qual ocorreu como no primeiro evento, 

foram separadas duas mesas na sala, uma para experimentos de refração e uma para 

reflexão, e nós os monitores ajudamos os alunos a mexerem neles e a entenderem um 

pouco de cada mecanismo que está por trás de cada um desses conceitos. Em seguida 

subimos com os alunos para o  laboratório e lá mostramos a eles hologramas e a 

holoteve, além dos vidros quebra-cara. 

Algumas observações e questionamentos observados por mim nesse dia 

consistiram em sua maioria, nos espelhos concavo e convexo, no qual falei sobre onde 



eles eram usados, e muitos alunos também acharam lugares no qual viram um espelho 

convexo ou concavo, devido ao objetivo de cada um no meio social. Uma menina que 

estava usando o la nube, perguntou o que aconteceria se colocassemos mais um 

espelho do lado de cima, ou seja, veriamos o chão de novo. Na realidade ela queria 

saber que imagem veriamos, se ia ser invertida como o normal, ou se fosse refletida 

duas evzes ela voltaria ao normal, mas eu disse que ela teria que ajustar num angulo 

bem inclinado pra poder ver o chão nesse caso, porém na parte de inversão eu não 

soubre exclarecer direito. 
 

 
 
 

4° Evento – Dia 11 de Junho 
 
Escola: E.M.E.B. Prof. Galdino Augusto Lopes Chagas de 2º grau – Indaiatuba 

 
Apresentação: Guilherme e Lucas; 15h 

 
Módulo 1 

 
Nesse  evento  eu  não  pude  participar  por  problemas  de  saúde,  mas  os 

apresentadores foram os alunos Lucas e Guilherme, no qual se saíram bem no dia. A 

escola que foi já havia confirmado bem antes que seria nesse dia que iria. 
 

Mas tudo ocorreu como nos eventos 1 e 3, sem problemas, foram colocados separados 

em duas mesas  os experimentos de reflexão e refração e no laboratório estavam a 

holoteve e os hologramas. 
 

 

5° Evento – Dia 25 de Junho 
 
   Escola:  SESI, Campinas 

 
Apresentação: Prof° Lunazzi – Horário 15:30h 

 
Módulo 3 

 
Esse dia foi marcado pela apresentação do modulo 3, que for a pouquissimas 

vezes apresentado nessa disciplina, e a escola que teve essa honra de acompanhar, foi 

a escola já conhecida, SESi, nesse modulo foi mostrado ao vivo, como se faz um 

holograma, esses que foram feitas de duas formas diferentes, uma com papel 

fotografico com gelatina e outro com uma chapa de vidro com gelatin. 

Nós mostramos como era feito, com as luzes apagadas, e deixamos claro que pode ser 

feita por qualquer pessoa com material comum, mesmo sendo alguns materiais difeis 

de conseguir. 

Também mostramos alguns hologramas já feitos em laborátório por orientandos do 

professor Lunazzi e dele próprio. Os alunos questionaram muito sobre oassunto, 

muitos perguntaram se o taso era um holograma, alguns queriam levar pra casa os 

hologramas, porque acharam muito legal o mesmo. Tinha vários exemplars legais, 



uma menina ficava com um holograma de um caranguejo e via que ele podia se 

projetar de varias formas, e ela perguntou se com qualquer luz ele aparecia, aí 

respondi que naquele caso sim. 

 Os hologramas do tipo placa, foram feitos por um orientando do professor 

Lunazzi, pois não tivemos tempo de aprender a tempo de fazer ao vivo na 

apresentação, ele fez no momento, porém não deu muito certo, pois deve ter tido 

problemas com a luminozidade. 

Por fim eu achei que nós alunos da disciplina de F709, aprendemos muito com 

essa apresentação, inclusive gostei muito de aprender a fazer hologramas. 
 

4 – Vísita ao Planetário de Campinas 

No dia 23 de Abril foi realizada uma visita ao planetário de campinas, no qual eu e 

os outros alunos de holografia fomos participar e conhecer, no meu caso, já que eu 

nunca tinha ido ver. Lá a quando chegamos vimos os outros alunos dessa disciplina que 

estava trabalhando lá ajudarem os alunos no experimento la nube, e parecia que os 

alunos estavam bem empolgados, logo depois a gente viu uma parte da apresentação de 

slides sobre holografia e imagens feitas pelos alunos, e por final fomos chamados para 

participar da apresentação do planetário, que eu descrevo como uma das melhores 

coisas que já assisti, eu vi planetas, vi o sistema solar de uma forma magnífica, gostei 

muito, no final da aula eu questionei o homem responsável pela apresentação se só 

existia aquela forma de apresentar, e ele me respondeu que existem 4 apresentações 

diferentes, uma pra cada estação do ano. 

5 – Trabalhos Extra-classe 

 Foram realizados vários trabalhos extra-classe, desde desenvolvimentos de 

material para os alunos do ensino médio, como preparação para os módulos da 

exposição a serem apresentados para os estudantes, eu fiquei responsivel por ajudar na 

aprendizagem de hologramas, no modulo 3 e também tive que aprender muitas coisas 

para ser monitor nas apresentações. Aprendi muito no trabalho extra-classe, como 

funcionamento de hologramas, espelhos e vários outros experimentos que não  havia 

entendido bem a primeira vista. 

 
 

 

6 – Conclusão 

 
Essa disciplina foi boa para nós no sentido de nos ajudar a lidar com situações 

onde nós teríamos que explicar algo diferente para alguém, como é o caso de ser 

monitor algumas vezes, onde tínhamos que falar de uma forma simples para que um 

aluno de ensino médio entendesse sem problemas, e também podemos aprender 

muito sobre holografia e sobre ótica em geral, vimos muitos  experimentos simples 

que se pode fazer com coisas baratas e levar para a sala de aula. 
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8 – Apendice  

 

Experimentos Módulo I 
 

Refração: 
 

1-  Refração com lâmpadas de Fenda 
 

Consiste em girar uma placa de vidro entre raios de Luz feitos com uma 
lâmpada de fendas e verificar se os raios mudam de direção quando se 
gira a placa. 
 

Nesse experimento o monitor deve induzir os alunos e segurarem e 
mover o raio de luz com um dedo, enquanto giram a placa pra ver qual é 
mais forte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2-  Quebra-Cara 
 

O experimento consiste em uma placa de vidro que desvia os raios 

por refração, dando a  impressão que a cara da pessoa foi quebrada 

várias vezes. Nesse caso o monitor deve colocar a placa de vidro entre 

seu rosto e o rosto de outra pessoa para que a segunda possa ver o 

rosto da  outra quebrado e girando ou inclinando vai se conseguindo 

melhor visibilidade e quebra. 



 
 

3-  Refração  da  luz  por  uma  lente  e  dois  pontos  luminosos  com 

distâncias diferentes da lente 
 

Mostra  a  refração  da  luz  com  uma  lente  bi-convexa  que  tem  a 

propriedade de convergir os raios de luz. Existe dois lados, um com um 

led mais próximos que o outro da lente que fica  fixa.  Sendo que do 

outro lado da lente se tem um anteparo no que se move. No qual se 

observa  o ponto de luz focalizado e desfocalizado para cada um dos 

leds. 
 

O legal  seria  o  monitor  perguntar  aos  alunos  qual  é  a  luz  mais 

focalizada, se é a mais longe ou mais perto e fazer eles pensarem. 

4-  Lente com sacola com água 

Esse experimento consiste em variar o ângulo entre os vidros 

que prendem o saco com água e observar os desvios dos raios de 

luz por refração, deixando a imagem da pessoa  mais alta ou mais 

baixa, de acordo com o movimento do saco. 

È legal o monitor induzir os alunos a mexerem na sacola sem medo, 

de forma que eles vejam o que ocorre. 
 
 
 

Refleção: 
 

1-   Materiais e seus índices de reflexão 

Vários  matérias  são  dispostos  para  os  alunos  verem  sua 

capacidade de reflexão,  e eles varim bastante, desde uma pedra 

que não reflete quase nada até uma que reflete quase tudo como o 

espelho que usamos em casa. 

È legal o monitor induzir as pessoas a se olharem nos materiais e 

verem se conseguem ver sua imagem em cada um. 



 
 
 

2-  Espelhos plano, convexos e côncavos 
 

Vários espelhos são usados para que as pessoas vejam suas  leis de 

reflexão  e  de  convergência  e  divergência,  como  onde  se  forma  a 

imagem em cada tipo de espelho, como uma imagem real ou virtual. 
 

Nessa caso é legal os monitores falarem de onde se usa cada tipo de 

espelho, e porque eles são usados naquele ambiente. 
 

3-  Ângulo de reflexão 

Mandando raios de luz nos esplehos vemos se eles divergem ou 

convergem 

4-  Lampada de filamento 
 

Uma lâmpada de filamento é mostrada aos alunos pelos monitores e 

estes  tem  que  falerem   quantos  filamentos  existem,  já  que  ele  vai 

refletindo em seu interior o filamento. 

 



 
 

 

 

 


