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1. Resumo
O presente relatório descreve as atividades realizadas na disciplina F709, 

ministrada pelo Prof. Dr. José Joaquim Lunazzi. As atividades consistiam da 
preparação e apresentação de uma palestra sobre alguns conceitos de óptica. 
Tais conceitos são mostrados juntamente com as primeiras civilizações da 
América ou com experimentos, o que os torna agradáveis de serem estudados. 
Também são mostrados alguns fenômenos físicos que dificilmente são 
abordados, como fotos estéreas e holografia.

2.Importância didática do trabalho

O trabalho propicia ao licenciando, conhecimentos sobre experimentos 
com material de baixo custo, mostra que é possível trabalhar Física de maneira 
divertida para o estudante, além de permitir  trabalhar conceitos de Física 
juntamente com experimentos, história e elementos do cotidiano. 

3.Descrição das Atividades

3.1 A Palestra

Assim que chegam à sala, os visitantes podem ver um holografia de 
Michael Jordam colocada logo na entrada, os monitores mostram que não é uma 
fotografia comum, que ao mudar o ângulo de visualização é possível ver

A palestra se inicia com uma pergunta "o que é uma imagem?". Após um 
levantamento das opiniões e discussões, estabelecemos que uma imagem é uma 
representação de um objeto. A imagem  traz algumas informações do objeto 
original, mas dependendo de como é obtida pode trazer com diferentes 
qualidades.

A primeira maneira apresentada de se formar uma imagem seria quando 
a luz é barrada por um objeto.  Nesse caso, quando é colcado um objeto na 
frente de um anteparo, a luz ilumina algumas partes e outras não formando a 
sombra. Imagens não são formadas apenas por luz, e são mostradas fotografias 
milenares  de imagens de mãos em um caverna. Outra forma de imagem 
formada por barramento é a radiografia dos ossos. Após apresentar esse 
conceitos, é exibido um filme de teatro de sombras chinês.

Em seguida é mostrado a formação de imagens por reflexão da luz, como 
a que acontece em um espelho. São mostrados espelhos das primeiras 
civilizações da América, os Olmecas e os Cupsniques, espelhos esses feitos de 
pedra polida (hematita).



A terceira maneira apresentada de formar imagens é quando a luz é 
desviada (refração). São  mostradas a imagem de um lápis dentro de um copo de 
água e uma imagem projetada na mesa de uma luminária de restaurante formada 
quando a luz atravessa uma taça de vinho. São mostrados dois experimentos 
descritos a seguir.

3.1.1 Prisma de ângulo variável
O prisma de ângulo variável consiste de dois vidos planos retângulares 

comuns de dimensão aproximada de 30cm x 15cm x 4mm. Uma das 
extremidades de um dos vidros é presa ao outro com fita e é colocado um saco 
plástico com água entre os vidros. Apertando os dois vidros o ângulo é pequeno, 
enquanto ao se soltar o ângulo é maior.
O prisma de ângulo variável é colocado na frente de um feixe de laser, e 
conforme o ângulo varia, é possivel notar a mudança na trajetória da luz.

3.1.2 Lente de Glicerina
A lente de Glicerina consiste de duas calotas esféricas de vidro 

(semelhantes a um vidro de relógio) de diâmetro aproximada de 20cm. As duas 
calotas são colocadas com a parte côncava virada uma para outra, e com a 
vedação apropriada é possível enche-la com glicerina. Pode ser usado água 
também, mas não é recomendado devido a formção de limbo. Assim se forma 
uma grande lente, que não forma imagens muito nítidas, mas permite a 
demonstração de várias propriedades das lentes.
Em conjunto é usado um feixe de laser que incide sobre um espelho plano 
ligado a um motor elétrico. O  plano do espelho é levemente inclinado ao plano 
perpendicular ao eixo do motor, o que faz com  que se forme um cone de luz 
(divergente). Após passar pela lente se forma um cone convergente que após 
convergir para um ponto (borrão) passa a convergir novamente. É possível 
também fazer esse experimento com uma luminária comum.



fig3.1.2.1 - Feixe de laser cônico atravessando a lente de glicerina.
Após mostrar o experimento da lente de glicerina, é perguntado quantas 

lentes existem na sala. Normalmente os alunos apontam o projetor, para a lente 
de glicerina e para os óculos das pessoas, mas na verdade cada um de nossos 
olhos são uma lente, e o número é sempre maior do que o estimado pelos 
alunos.

A quarta e última maneira apresentada, é a difração. Alguns conceitos 
sobre difração são mostrados de maneira sucinta. Na visita não é possível 
entender como a difração forma a imagem de um holograma, pois para entende-
lo seriam necessários conceitos de interferência, os quais não são apresentados 
na visita.

Após mostradas as quatro maneiras, são feitos comentários sobre visão 
binocular, e como ela permite que possamos enxergar em 3 dimensões.

Em seguida é proposto que os participantes realizem um experimento 
simples. Dois à dois, um dos participantes tampa um dos olhos, enquanto o 
outro movimenta o dedo para perto e para longe, para cima e para baixo. Com 
um olho só não é possivel ter uma boa noção de distância e é dificil acertar o 
dedo da outra pessoa.

Em seguida são mostradas fotografias e imagens estéreas, que podem ser 
vizualizadas com óculos 3D.

Depois de exibidos os slides de fotos estéreas, os participantes são 
divididos em grupos. São apresentados a eles, mais holografias e os 
experimentos que serão descritos a seguir.

3.1.3 Lâmpada de Fendas



Consiste de um invólucro de aluminio com ranhuras em sua lateral. Em 
um dos lados só existe uma fenda e do outro várias. Com esse experimento é 
possível testar a reflexão dos raios de luz em espelhos planos e esféricos.

fig 3.1.3.1 - Lâmpada de fendas

3.1.4 Prisma Quebra Cara
São vários vidros juntos, formando uma lâmina bem grossa de vidro 

(aproximadamente uns 8 cm de espessura). Ao olhar pelo vidro para o rosto de 
outra pessoa enquanto muda muda a posição do prisma a imagem fica 
distorcida.

Junto com a lâmpada de fendas, é possível ver o desvio de um raio de luz 
ao atravessar o prisma.

fig. 3.1.4.1 "Prisma Quebra Cara" em conjunto com a lâmpada de fendas.
 

3.1.5 Luz de LED's e Lente
Nesse experimento, duas lâmpadas (tipo led) ficam alinhadas em 

distâncias diferentes, e os alunos testam a formação de imagem em um 
anteparo.



fig. 3.1.5.1 - Detalhe do alinhamento dos LED's

3.1.6 Experimento "La Nube"
Este experimento é um dos mais apreciados, quem o faz tem a impressão 

de estar andando nas nuvens, ou no teto. Um espelho com proteção de borracha 
é colocado embaixo dos olhos. Deve se ter cuidado com o posicionamento do 
Sol para que não haja danos aos olhos.

fig. 3.1.6.1 - Aluno do Ensino Fundamental experimentando o "LA Nube".

Após os experimentos os alunos podem ver  a uma exposição de 
holografias, e uma holoTV, desenvolvida pelo Prof. Dr. José Joaquim Lunazzi.

A palestra se encerra com um experimento de difração de laser e luz branca em 
um CD. Ao incidir o feixe de laser no cd se originam vários pontos de laser 
projetados em um anteparo. Ao incidir a luz branca,ocorre a separação de cores.

4. Conclusão



O trabalho desenvolvido desperta muito interesse nos alunos e mostra que 
é possível o ensino de física sem o uso excessivo de fórmulas. Mas o trabalho é 
ótimo para estimula-los a encarar depois as terríveis fórmulas e conceitos mais 
difíceis. Os experimentos são simples de se fazerem e a grande  maioria de 
baixo custo, o que não os torna inviáveis de serem construidos e apresentados 
em quaisquer escola. 
Levar alunos de Ensino Médio para dentro da Universidade também é muito 
enriquecedor para eles, as Universidades deveriam investir mais em trabalhos 
desse tipo.
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