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Resumo 

O seguinte relatório tem como objetivo descrever o que ocorreu durante 

o semestre na disciplina F709 - Tópicos de Ensino de Física II. Será relatado o 

que se passou durantes as visitas das escolas e o trabalho feito durante o 

semestre. 

 

Introdução 

 

 Holografia foi inventada em 1947 pelo engenheiro elétrico Dennis Gabor, 

que ganhaou o Prêmio Nobel de Física em 1971. O nome holografia vem do 

grego HOLOS: todo, inteiro; e GRAPHOS: sinal, escrita, pois é um método de 

registro "integral" com relevo e profundidade. 

Esse era o tema da palestra que era ministrada no inicio de cada visita. 

O projeto visa o contato dos alunos de escola publica com a universidade, com 

conceitos de física através de experimentos, ou seja, ver na prática o que é 

ensinado somente na teoria. Também tem como objetivo, além de divulgar 

software livres, melhorar a formação de um futuro professor 

 

Teoria 

 

 Durante a palestra que era ministrada no começo do encontro, enfocava-

se o conceito de imagem e depois falava-se nos fenômenos ópticos, como a 

absorção, refração, difração e reflexão: 

 

 Absorção - acontece sempre que a luz não é refletida nem refratada, 

ela  é absorvida, originando o aquecimento dos corpos. É o fenômeno que 

explica as sombras, que podemos fazer imagens radiográficas entre outros.  

 

 Reflexão - é o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se 

propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. É o 

que explica o espelho. 

 

Refração - é a mudança da velocidade de luz ao mudar de meio óptico. 

Na maior parte dos casos há mudança de direção dos raios luminosos. 

 

 Difração - é a interferência da luz com a borda livre matéria, sempre que 

este tenha dimensões da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda 

de luz. 

 

 

 As figuras abaixo mostram um exemplo de cada fenômeno. 



 

 
Reflexão                                                                                     Refração 
 

 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absorção                                                                             Difração 
 
 
 Também é desenvolvido o conceito de que não há lados na Terra. 

Através de um mapa mundi em uma posição não muito normal de ser vista e é 

perguntado sobre a localização de alguns pontos geográficos, como o Brasil e 

o México, além do Peru. 

 

A Apresentação 

 

 Na entrada da sala, o holograma do Michael Jordan ficava exposto para 

que os alunos pudessem apreciá-lo no começo, deixando os participantes mais 



“empolgados”. Os participantes iam entrando e se acomodando na sala que já 

tinha sido previamente preparada. 

 Essa sala ficava na Faculdade de Educação. Por ser muito clara para a 

apresentação e para os experimentos que eram feitos durante e depois da 

palestra, foi feito uma “cortina” com lona preta. Elas eram colocadas nas três 

janelas de forma que a sala ficava mais escura. Enquanto as cortinas eram 

colocadas, as mesas da sala eram empilhadas nos cantos e algumas ficavam 

de apoio para deixar os experimentos que seriam feitos depois. As cadeiras 

eram dispostas de forma que formavam um semi circulo e ficavam viradas para 

o projetor. O holograma do Michael Jordan era colocado em cima de uma mesa 

na porta de entrada. 

 Durante a palestra a participação dos alunos era requerida a todo 

momento, com perguntas comentários e experimentos. A palestra se iniciava 

com o conceito de imagem. Ao decorrer dela, era apresentado fotos que 

mostravam os fenômenos citados acima, a teoria dos fenômenos, fatos 

históricos, falava-se sobre as posições dos olhos e nesse momento um 

experimento simples era feito para provar o que era dito. 

 Os alunos deveriam tampar um olho e somente com um deles aberto, 

tentar encostar a ponta do dedo na do colega. Esse experimento mostra que os 

dois olhos servem para dar noção de profundidade. 

 Outro experimento que era feito durante a apresentação era com uma 

lente de glicerina, que mostrava claramente a divergência do laser e depois de 

passar pela lente, a convergência desse feixe. Também era feito com uma 

lâmpada incandescente. 

 Mais adiante, era apresentado imagens em três dimensões. Eram 

distribuído óculos próprios e apresentadas algumas fotos 3-D e em seguida era 

reproduzido uma cena de um filme. 

 No final da palestra, os óculos eram recolhidos e eram distribuídos 

crachás de quatro diferentes cores, de modo que cada um dos quatro 

monitores ficava responsável por um grupo. Esses grupos passavam por duas 

mesas que continham experimentos, tanto de difração como de reflexão. 

 Os experimentos de reflexão mostravam vários materiais refletores, 

como espelhos, pedras polidas, vidros... Também possuía uma lâmpada de 

fendas que possibilitava a visualização do mesmo ângulo entre o feixe de luz 

incidente e o refletido e que não ocorre interferência quando diferentes feixes 

se encontram. Também possuía um espelho côncavo, que mostrava a 

deformação da imagem e também como ele refletia vários feixes de luz.  

 Já na mesa de experimentos de difração havia um experimento que 

possuía dois leds em distancias diferentes e uma lente que focalizava esses 

leds em pontos diferentes. Os alunos tentavam descobrir qual das duas 

focalizava antes. Também possuía um bloco de vidro que ao ser movimentado 

entre os dois alunos, dava impressão que os rostos dos mesmos estavam se 



mexendo. Possuía também prismas feitos de duas placas de vidro e uma saco 

plástico cheio de água. Quando o vidro era pressionado, tínhamos o mesmo 

efeito do bloco de vidro. 

 Nas duas mesas, os alunos é que deveriam manusear os experimentos, 

restando ao monitor somente auxiliar em casos de duvidas e fazer algumas 

colocações que provocassem a curiosidade dos participantes. 

 Após passarem pelas duas mesas, os alunos eram levados para o 

laboratório de óptica para poderem ver outros hologramas, a holoTV e fazer o 

experimento “La Nube”. Com certeza o ultimo é o que mais chamava a atenção 

dos participantes, que se divertiam muito “andando nas nuvens”. 

 Após isso, retornavam a sala de aula onde era comentado sobre 

software livre e destruído uma apostila para que eles pudessem ler mais sobre 

o que foi dito na palestra em casa.  

 

As Visitas 

 

 Seguindo sempre o que foi descrito acima, recebemos algumas escolas 

durante o semestre, alguns alunos foram até uma escola fazer a mesma 

apresentação e fomo uma vez ao Planetário de Campinas com intenção de 

fazer o mesmo. 

 

 

17 de abril de 2009 EMEB “Prof. Galdino Augusto Lopes Chagas” – 

Indaiatuba –SP: foi a primeira escola a visitar o trabalho. Inicialmente os 

participantes da disciplina encontraram um pouco de dificuldade em organizar a 

sala para que a apresentação ficasse pronta. Apesar dessa dificuldade, tudo 

ocorreu normalmente. 

 No inicio os alunos ficaram um pouco acanhados, sem participar muito 

da palestra. Porem o professor Lunazzi, que estava ministrando a mesma, 

conseguiu que os alunos se soltassem e tudo transcorreu normalmente. Toda a 

apresentação se entendeu além do horário previsto, porém como a primeira 

apresentação, tudo transcorreu bem.conforme descrito acima.  

 

24 de abril 2009 E.E. "Padre Geraldo Lourenço", em Aguaí – SP: sendo a 

segunda apresentação, a organização da sala foi melhor feita pois já sabíamos 

como era a melhor organização para a apresentação. Tudo transcorreu 

normalmente, valendo ressaltar que essa turma era mais “barulhenta”. Essa 

apresentação foi feita pelo aluno Felipe. 

 Todo desenvolto, chamou um aluno para o ajudar a passar o slides e a 

todo momento fazia brincadeiras e pedia a participação dos alunos. A palestra 

transcorreu normalmente, porém com um barulho feito pelos alunos foi maior. 



 Como pôde ser observado em todas as turmas, o que mais deixou os 

alunos interessados foi o experimento de “La Nube”. Mais conscientes dos 

horários, a apresentação, apesar de ter passado da hora final, terminou antes 

da primeira.  

 

22 de abril 2009 EE “Adolfo Rossin”, em Campinas – SP: os alunos foram 

na escola, porem, apesar de inúmeras tentativas de achar a escola, não 

compareci à essa visita. 

 

29 de abril 2009 E.E. "Padre Geraldo Lourenço", em Aguaí – SP: a escola 

de Aguaí retornou para mais uma visita, com diferentes alunos. A palestra foi 

ministrada pela aluna Luciene. A apresentação começou mais cedo do que o 

horário habitual, fazendo com que muitos alunos chegassem no decorrer da 

palestra. 

 Tudo novamente transcorreu perfeitamente. Os alunos participaram dos 

experimentos, ficando mais uma vez animados com o experimentos de “La 

Nube”. A visita terminou sem nenhum atraso. 

 

Durante o intervalo que teve de visitas, fomos ao planetário com intuito 

de fazer a apresentação para alunos que estariam lá. Porem, por um erro de 

comunicação, quando chegamos no Planetário, os alunos já estavam prontos 

para ir embora. Depois de conversar, os alunos retornaram para o Planetário e 

fizemos o experimentos de “La Nube”. A diversão foi garantida. Todos 

adoraram, mas infelizmente não pudemos fazer a palestra e mostrar os outros 

experimentos pela falta de tempo. Contudo, foi muito proveitoso de ambas as 

partes. 

  

26 de junho de 2009 E.E. José Carlos Nogueira Reverendo: escola de um 

dos alunos da matéria, essa escola foi a última atendida durante o curso. A 

palestra foi ministrada pelo Bruno, que também dá aulas para a mesma turma 

da visita. Tudo transcorreu igual as outras visitas. O que mais se destacou foi o 

reduzido número de pessoas assistindo a palestra, dado que alguns membros 

da Quanta Jr. não compareceram. Porém com esse reduzido número e pelo 

palestrante já ser conhecido dos alunos, estes se sentiram mais desinibidos, 

participando mais da palestra.  

Outro fato foi que, diferente de outras escolas, esses alunos conheciam 

muitas das figuras apresentadas durante a palestra. Durante os experimentos, 

mais uma vez o que chamou bastante a atenção dos alunos foi o experimento 

de La Nube. O espelho esférico também foi bem “requisitado”. Os alunos 

tiraram fotos das imagens feitas por esse espelho. 

Por ser a palestra mais descontraída, com a participação dos alunos, foi 

um dos encontros mais proveitosos durante o semestre. 



Comentários 

 

 Depois de ter acompanhado e ajudado um amigo a fazer a disciplina F 

709 em anos anteriores, antes de começar o atendimento ao público da forma 

que está sendo feita, só há elogios a serem feitos. Da forma como está, a 

disciplina está unindo o popular “útil ao agradável”, melhorando na formação 

dos professores, de forma que os deixa mais desinibidos, procura fazer passar 

por situações que ocorrerão quando esse futuro professor começar a exercer a 

profissão. Também cria uma oportunidade para escolas públicas de ter contato 

com experimentos, com teorias de física de forma que elas possam visualizar o 

que foi explicado. O principal é que elas mesmo podem e devem manusear os 

experimentos, aproximando-as da física. 

 Durante algumas semanas os alunos tinham que se encontrar com o 

professor para que melhorias nos experimentos fossem feitas.  

Inicialmente fiquei responsável pela “fabricação das cortinas”, tarefa feita 

o mais rápido possível pela necessidade das mesmas para a primeira 

apresentação. Medi as dimensões das janelas e depois cortei três pedaços de 

lona preta do tamanho medido. Com cabos de vassoura e ripas de madeira, foi 

feito um apoio em uma ponta da cortina para que esse apoio fosse colocado na 

janela e suportasse a lona. A tarefa foi cumprida no prazo e com sucesso. 

Depois fiquei encarregado de pesquisar sobre maquina de fumaça para 

a visualização do feixe de laser durante o experimento da lente. Depois de 

pesquisar na internet fui conversar com um proprietário de uma maquina de 

fumaça. Era o responsável pelo Laboratório de Iluminação do Instituto de Artes, 

o Valmir.  

Muito atencioso e prestativo, tentei conseguir dele a maquina 

emprestada. Porém, apesar de toda atenção, ele não disponibilizou o 

equipamento alegando que estava em contrato assinado que ele não poderia 

emprestar ou alugar o mesmo. Também deu a dica de que o melhor 

equipamento seria uma maquina de neblina, mas que possui um valor muito 

alto. Fez a cotação de alguns equipamentos na hora. 

Com a melhoria dos experimentos, a matéria terá uma melhora que 

servira para os próximos semestres, deixando a matéria ainda mais 

interessante. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia 

 

1. Imagem utilizada para exemplificar a difração, retirada do Google imagens: 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.fazendovideo.com.br/difraçã

o_CD_menor.jpg....   

2. Imagem utilizada para exemplificar a absorsão, retirada do Google imagens: 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.superinutil.hpg.ig.com.br/ra

diografia.gif&..... 

3. Imagem utilizada para exemplificar a reflexão, retirada do Google imagens: 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.bekaertfilmsbr.com/ ..... 

4. www.ufrgs.br 
5.  http://pt.wikipedia.org/wiki/Difra%C3%A7%C3%A3o 
6. Halliday e Resnick, Fundamentos de Física Vol 4 - 6ª edição 

 

 

 

 

 


