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Resumo

Este relatório apresenta o trabalho que realizamos nesta disciplina, Tópicos de 

Ensino de Física II, que tem como intuito o contato entre graduandos do curso de 

Licenciatura em Física e alunos de escolas públicas de Campinas. Fizemos ao longo 

do semestre, apresentações de óptica e holografia para alunos de Ensino 

Fundamental I e II durante visitação ao Planetário de Campinas, localizado no MDCC 

(Museu Dinâmico de Ciências de Campinas) e à Unicamp. A apresentação consiste de 

uma introdução à óptica através de uma abordagem histórica, por meio de uma 

palestra, seguida de atividades experimentais e lúdicas. 

Para cada aluno coube ainda um projeto de produção de experimento,  como 

atividade  complementar  ao  semestre,  com  o  intuito  de  aprimorar  a  palestra  e  ou 

possibilitar a melhor integração com as atividades experimentais.
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Introdução

Essa disciplina tem como objetivo o contato entre graduandos do curso de 

Licenciatura em Física e alunos de escolas públicas de Campinas e a discussão de 

temas relacionados ao ensino de Física, em especial assuntos relacionados com a 

experimentação. O trabalho durante esse semestre origina-se a partir da experiência 

da disciplina F609 em que cada aluno trabalha com a confecção, montagem e 

entendimento de um experimento.

O início do trabalho se deu com uma familiarização com a natureza da disciplina 

através de diálogos com o professor responsável pela disciplina e também através de 

leituras de relatórios feitos por alunos sobre trabalhos realizados em outras ocasiões. 

Na disciplina desenvolvemos dois tipos de atividades. Recebemos na Unicamp 

alunos de escolas públicas de Campinas e região, realizando com estes uma atividade 

que consistiu da apresentação de uma palestra com conceitos históricos sobre a 

Óptica e a evolução desses conceitos a partir dos povos pré-Colombianos e também 

da apresentação de certos experimentos que envolvem conceitos de Óptica. Essas 

apresentações também ocorreram no Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 

(MDCC), que fica no Parque Portugal (lagoa do Taquaral), por intermédio de um dos 

alunos da turma e de monitores do Museu.

Na apresentação, abordamos conceitos básicos como imagem, fenômenos 

ópticos como absorção, reflexão, refração e difração. Há também apresentação de 

imagens e um vídeo estéreo (3D) e em seguida exposição de holografias e 

experimentos como espelho “La Nube”, lâminas de faces plano-paralelas, prismas de 

ângulo de refringência variável, lâmpada de fendas, espelhos plano e esférico e lentes 

esféricas.
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A expectativa era que recebêssemos alunos do Ensino Fundamental II (Ensino 

Médio), no entanto, recebemos também alunos do Ensino Fundamental I. 

Além dessa primeira atividade que envolve a integração dos licenciandos que 

cursam a disciplina com os alunos e professores visitantes, cada um de nós ficou 

responsável pela melhoria de um dos aparatos experimentais utilizados na atividade 

anteriormente referida.

A seguir, faremos um relato do desenvolvimento dessas atividades.

Palestra sobre Óptica

Recebemos, até o momento, visita de três escolas para a apresentação de 

Holografia e experimentos de Óptica na Unicamp, das quais me ausentei em uma por 

razões de saúde. Tivemos ainda uma quarta turma, que atendemos no próprio 

ambiente escolar. No planetário (MDCC) aconteceram visitas semanais, das quais 

participei apenas da exibição do espelho “La Nube” com uma turma. As visitas ao 

planetário foram oportunamente registradas pelos alunos/monitores que optaram por 

desenvolver o trabalho lá.  

Essa atividade é realizada em uma das salas de aula da Faculdade de Educação 

(LL08), adequadamente organizada para fazer uma apresentação aos alunos, e no 

anexo do Laboratório de Óptica da Unicamp.

Primeiramente preparamos a sala para a apresentação, colocando plásticos 

escuros nas janelas para minimizar a iluminação natural na sala. Arrumamos as 

cadeiras enfileiradas, para que os visitantes ficassem o mais próximo possível da tela 

de projeção. Organizamos as mesas onde ficaram os experimentos, nas laterais da 

sala, e uma mesa para uma grande lente convergente, utilizada na palestra. 

Nessa visita é feita primeiramente uma breve recepção em que os alunos e 

professores podem vislumbrar um holograma de Michael Jordan, situado na entrada 
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da sala. Em seguida, os visitantes acomodam-se e o palestrante inicia uma 

apresentação por meio de slides e vídeos.

Na palestra, abordamos o conceito de imagem, os fenômenos ópticos, absorção 

(sombra), refração, reflexão e difração, falando de espelhos, lentes, hologramas, CDs, 

dentre outros. 

Exibimos um filme interessantíssimo realizado apenas com sombra das mãos, 

tendo como trilha sonora a música “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong. 

Falamos também a respeito do conhecimento de civilizações pré-colombianas, 

como os Olmecas e Cupisniques, sobre óptica, mostrando artefatos e imagens 

antiqüíssimas que fazem referência a esses conhecimentos. Além disso, indagamos 

os alunos sobre porque temos dois olhos, e não um, fazendo nesse momento uma 

interação com o público.

Nessa interação, os alunos se organizam em pares, sendo que um fica mexendo 

o dedo e o outro tem que tentar tocar o dedo do amigo, hora com um olho apenas 

aberto, hora com os dois abertos. Explicamos em seguida que o fato de termos dois 

olhos nos proporciona uma visão tridimensional, a visão do segundo olho fornece-nos 

a sensação de profundidade.

Explicamos brevemente o fenômeno de reflexão da luz, refração e difração. 

Nesse momento mais teórico, explicamos sucintamente o funcionamento de uma 

lente, fazendo uma apresentação com uma lente convergente um laser. O laser é 

acoplado a um sistema giratório que gera uma borda cônica de luz. Usando uma folha 

branca como anteparo, o palestrante move a folha, projetando o cone de luz 

convergindo à medida que afasta o anteparo da lente.

Em seguida, são distribuídos óculos especiais para a visualização de imagens 

em 3D, são então exibidas imagens estéreas diversas como um dinossauro, superfície 

de Marte, paisagens praieiras da Bahia, dentre outras. É exibido também um trecho do 

vídeo do show da cantora Hannah Montana, também estéreo.
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Terminada a palestra, dividimos a turma em 4 grupos e cada grupo é guiado por 

um monitor que os apresentará os experimentos.  

Experimentos e Holografia

Acabada a apresentação, dividimos a turma em 4 grupos e 4 monitores levam 

sua respectiva turma para determinado experimento. Dentre os experimentos 

mostrados estão o espelho La Nube, uma holoTV, hologramas, espelhos plano e 

esférico, uma lente esférica, lâmina de faces plano-paralelas e prismas. 

O espelho La Nube foi exibido no espaço em frente ao Laboratório de Óptica e 

consiste em um espelho plano que deve ser colocado na horizontal, voltado para cima, 

na linha do nariz. O observador deve olhar para o espelho e caminhar vagarosamente. 

Quando em ambiente aberto, é como se andasse “nas nuvens”, quando em ambiente 

fechado, o observador parece que vai tropeçar ou cair, dadas as irregularidades no 

teto do local por onde se caminha.

No anexo ao Laboratório de Óptica (“casinha”), foram penduradas holografias 

nas paredes, dentre elas a imagem da cabeça de um garoto, uma folha seca e uma 

dentadura. Numa sala escura, dentro do anexo, situa-se a HoloTV, através da qual os 

visitantes assistem um curto filme estéreo sem a necessidade dos óculos para 

visualização em 3D. 

Na sala onde aconteceram as palestras estavam, sobre mesas, os demais 

experimentos. Dentre eles está uma lâmina de faces plano-paralelas, também 

chamada lâmina “quebra-cara”, formada por placas de vidro sobrepostas; um prisma 

com ângulo de refringência (ângulo de abertura) variável, feito com duas placas de 

vidro acopladas em uma de suas extremidades, tendo entre elas um saco “ziploc” com 

diferentes quantidades de água; uma lente convergente, tendo como objeto dois LEDs, 

a partir dos quais se determinava a imagem de cada um e uma lâmpada de fendas, 
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com a qual se experimentava a reflexão de um feixe de luz por espelhos plano e 

côncavo.

Visitas das Escolas

17 de abril de 2009 – Recebemos a escola EMEB Prof. Galdino Augusto Lopes 

Chagas, de Ensino Médio, de Indaiatuba. A Unicamp disponibilizou verba para o 

transporte, que se deu pela empresa Qualitat, no valor de 380 reais.

Nessa primeira visita, a turma foi bastante silenciosa no momento da palestra, 

sendo que não surgiram muitas perguntas nem respostas quando o palestrante (prof. 

Lunazzi) os questionava. Não houve “bagunça”. 

No momento de exibição dos experimentos, fui uma das monitoras e os alunos 

estavam um pouco mais animados. Fomos primeiro visitar os hologramas e a holoTV, 

que impressionou bastante meu grupo, depois eles experimentaram o espelho La 

Nube, que os deixou muito interessados e empolgados. Em seguida, voltamos à sala, 

onde estavam os demais experimentos, os quais foram manuseados pelos alunos. De 

um modo geral, os experimentos despertaram interesse nos alunos, especialmente a 

lâmina “querbra-cara” e o espelho La Nube. Alguns alunos ficaram bastante 

impressionados com a holografia da cabeça de um garoto.

24 de abril de 2009 – Recebemos a visita da escola E.E. "Padre Geraldo 

Lourenço", de Aguaí (SP). Veio uma turma de 3º ano de Ensino Médio. No semestre 

passado, alunos dessa escola fizeram a visita. A viagem não foi por conta da 

Unicamp, sendo então paga pela escola ou pelos alunos.

Nessa segunda turma o comportamento foi bastante parecido com o da turma 

anterior, no entanto, houve uma maior interação do público no momento da palestra, 

realizada pelo aluno Felipe. Desta vez fiquei apresentando o espelho La Nube às 
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turmas, que adoraram o espelho e quiseram experimentá-lo várias vezes. Os alunos, 

inicialmente inseguros, acharam o máximo o efeito de “andar no céu”.

Não acompanhei o momento de observação e manuseio dos outros 

experimentos, mas de modo geral, os alunos pareceram aproveitar bastante a visita e 

nós também tivemos uma experiência bastante construtiva ao entrar em contato com 

eles. 

15 de maio de 2009 – Fomos até o MDCC, no Parque Portugal, mais conhecido 

como Lagoa do Taquaral. Havia sido agendada a visita de uma escola particular de 

São Paulo, cuja turma se dividiria em dois grupos para a apresentação. Nos 

organizamos para participar da segunda apresentação, mas quando chegamos ao 

planetário os alunos já estavam se preparando para ir embora. Descobrimos então 

que a apresentação tinha sido única, e não dividida, e que portanto havia acabado 

mais cedo que o previsto. 

Dada a situação, fizemos o que estava ao nosso alcance. Como ainda havia um 

tempo para o ônibus partir de volta a São Paulo, trouxemos de volta os alunos e lhes 

apresentamos o espelho La Nube. A turma era bem grande, mas deu tempo de todos 

os alunos e monitores/professores experimentarem o La Nube. A apreciação foi 

unânime. Não diferente das outras turmas, o experimento gerou uma enorme 

animação entre os alunos. 

Infelizmente não pudemos participar mais da visita da escola ao planetário, dada 

a situação, mas pudemos ao menos mostrar algo bastante diferente e interessante 

antes de os alunos irem embora. 

22 de maio de 2009 - Fomos até a escola EE Major Adolpho Rossin, que fica 

num bairro periférico de Campinas, onde apresentamos a palestra e levamos o 

espelho “La Nube”, a lâmpada de fendas com um espelho plano e o holograma do 

Michael Jordan.
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O transporte até a escola foi por conta do professor Lunazzi e de um dos alunos, 

Wilson. Chegamos à escola e fomos muito bem recebidos pelos professores e 

funcionários que nos esperavam. Ao tempo que chegamos e começamos descarregar 

o carro, que estava cheio de experimentos de Física, o sinal soou e os alunos saíram 

em intervalo. Logo nos perceberam e começaram a perguntar o que aconteceria e o 

que eram aquelas coisas que estávamos pegando. Eram alunos muito pequenos, 

crianças da 5ª série. A princípio questionamos se os nossos propósitos harmonizavam 

com as intenções da escola, e mesmo se nosso trabalho fariam algum sentido para 

aquelas crianças, que não têm ainda base alguma de Física. Foi bastante divertida 

essa primeira interação com os alunos, eles estavam muito animados e curiosos sobre 

o que lhes esperava.  

Escurecemos o máximo possível a sala onde haveria a palestra e separamos os 

aparatos citados acima para a experimentação. 

Os alunos foram organizados em fila, com a ajuda de um professor e 

primeiramente apresentamos o espelho La Nube. Os alunos ficaram animadíssimos, 

foi uma experiência muito satisfatória. Em seguida, divididos em grupos, os alunos se 

dirigiam até o holograma, onde recebiam instruções da Luciene, e depois à lâmpada 

de fendas com o espelho plano, monitorado por Wilson.

Depois dessa atividade, organizamos os alunos e voltamos à sala, onde foi 

apresentada a palestra pelo professor Lunazzi. A apresentação foi o mais simples 

possível, dada a pouca idade dos alunos, mas isso não deixou a palestra menos 

interessante. Fizemos também a demonstração com o laser e a lente convergente, o 

que os alunos demonstraram gostar muito, mas sem falar especificamente dos 

fenômenos ópticos. 

Foi uma atividade muito produtiva tanto para eles quanto para nós, futuros 

educadores. Sem dúvida foi a visita que nos proporcionou a maior proximidade com os 

alunos e com o ambiente escolar.
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Construção de uma Lâmina de Faces Plano-Paralelas

 

Nesta disciplina, além de monitorar alunos na experimentação de elementos de 

óptica, cada licenciando se encarregou de construir, consertar ou melhorar um dos 

experimentos utilizados na atividade prática realizada. Eu fiquei encarregada de 

construir uma lâmina de faces plano-paralelas.

Uma lâmina de faces paralelas consiste de um paralelepípedo constituído de 

material transparente, passível de causar refração na luz. Visamos obter com essa 

lâmina o efeito “quebra-cara”, portanto devemos considerar nossos objetivos ao 

construir tal aparato. A lâmina que construiremos será feita com paredes de vidro, 

formando uma espécie de aquário, e preenchida com glicerina. 

O primeiro procedimento para tal construção foi determinar as dimensões da 

lâmina.  Para obtermos o efeito desejado, a lâmina deve ter uma altura que permita 

que o observador veja o rosto da pessoa observada por cima, através e por baixo da 

lâmina. 

Após um breve estudo e comparação com a lâmina de vidro já existente na 

coleção de experimentos, determinamos as medidas das faces, que seriam 4 de 

dimensões 7x30 cm e 2 faces de dimensões 7x7 cm. Com isso, o professor Lunazzi 

providenciou placas de vidro e pediu que fosse cortado na vidraria da Unicamp.

Ao tempo em que as lâminas ficavam prontas, fui até o laboratório de Física 

Básica e pedi uma determinada quantia de glicerina. O pedido foi atendido 

imediatamente pelo responsável pelos materiais laboratoriais.

Quando as faces de nossa futura lâmina ficaram prontas, observei que estavam 

muito mal cortadas, os pedaços ficaram de tamanhos diferentes, o que acabou 
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inviabilizando o uso daqueles pedaços de vidro para nosso experimento. Dado isso, 

resolvemos comprar o vidro cortado em uma vidraria em Barão Geraldo. 

Os pedaços de vidro têm o tamanho pré-determinado para as faces da lâmina e 

espessura 3 mm, com as considerações métricas da montagem (descontos 

milimétricos para a junção das faces). A colagem das faces para a montagem da 

“caixa de vidro” foi feita com uma cola a base de silicone. 

Uma vez coladas as faces, exceto uma, para que possamos encher a caixa com 

glicerina, pensamos em um suporte para o manuseio da lâmina, pois este é um 

aparato muito frágil e deve estar adequadamente construído para que os alunos 

possam manuseá-lo à vontade.

Vale ressaltar que ainda temos que pensar no acoplamento de tal suporte, e 

mesmo na forma que este deve ter. Esperamos tê-lo finalizado até o final deste 

semestre.

 

Conclusão

Não podemos deixar de destacar no término deste trabalho, a importância do 

mesmo para a nossa formação docente. O contato com alunos, jovens e crianças, 

propiciado pelas atividades realizadas na Unicamp e no planetário foi uma experiência 

muito marcante para todos nós e ressaltou a importância do papel do professor como 

agente transformador da realidade educacional. A aproximação com a escola pública é 

algo extremamente importante para que uma ponte Universidade-Escola Pública seja 

consolidada.

Além disso, construir um experimento de Física com material de baixo custo 

também foi muito produtivo. No desenvolvimento das atividades com os alunos, ficou 

evidente o efeito entusiástico e produtivo do uso de experimentos. A maioria do 

material usado nas atividades é de baixo custo e fácil obtenção, tornando possível 

levar esses e outros experimentos à sala de aula. Sem dúvidas, ao experimentar a 
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Física os alunos terão uma nova perspectiva dessa Ciência e com certeza um maior 

envolvimento em sua aprendizagem.

Horário de participação na exposição de painéis: quinta-feira, das 16 às 18 

hs.
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