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Resumo

O  trabalho  aqui  desenvolvido  tem  por  finalidade  relatar  as  atividades 

realizadas no decorrer do curso Tópicos de Ensino de Física II. Tais atividades 

envolveram o contato dos alunos do curso com estudantes de ensino básico por 

meio  de  exposições  para  tais  estudantes.  Além  disso,  foi  proposto  a  cada 

integrante da turma um experimento a ser cuidado ou reproduzido ao longo do 

semestre.

Introdução

A disciplina que possibilitou as atividades relatadas no corpo deste trabalho 

visa o contato dos futuros licenciados com algo que ocupará seus ambientes de 

trabalho: os estudantes. Trata se de uma disciplina que visa, dentre outras coisas, 

o contato com estudantes de ensino médio e com seus questionamentos a cerca 

da física. 

A forma de promover este contato foi a dinâmica de visitas de escolas à 

Unicamp – nesses casos foram recebidas em sala disponibilizada pela faculdade 

de  educação  –  ou  da  turma  do  curso  às  escolas.  Em  ambos  os  casos  os 

estudantes  assistiam  a  uma  exposição  composta  por  uma  palestra  e  por 

experimentos didáticos. A óptica foi o assunto abordado nas exposições. 

As visitas foram agendadas com o professor Lunazzi – responsável pela 

disciplina – e as atividades a serem realizadas distribuídas entre os membros da 

turma. O período do semestre no qual ainda não haviam visitas agendadas foi 

utilizado pelo professor para instruções de como se dariam as exposições e para 

orientações  diversas,  como  instruções  para  bom  uso  da  voz  quando  esta  é 

instrumento de trabalho.



1. Exposições

Durante  as  exposições  os  estudantes  primeiramente  assistiam  a  uma 

palestra ministrada pelo professor Lunazzi ou por um dos alunos da turma e em 

um  segundo  momento,  divididos  em  grupos,  acompanhavam  os  monitores  – 

alunos da turma de F 709 – nos experimentos que assistiriam.

1.1. Palestra

A palestra visava introduzir os estudantes no universo da óptica, mostrando, 

por exemplo, que espelhos estiveram presentes na história da humanidade desde 

civilizações pré-colombianas. Abordava ainda um pouco sobre o que são imagens 

e suas formações,  fenômenos de reflexão,  refração,  absorção e difração,  bem 

como uma apresentação de imagens e vídeo 3D que podiam ser visualizados com 

óculos de visão 3D. 

Durante  a  apresentação  da  palestra  já  são  realizadas  atividades  que 

podemos designar de experimentos, são elas a demonstração de convergência e 

divergências de raios quando estes passam por uma lente de glicerina – lente de 

vidro com seu interior preenchido com glicerina – e a tentativa de tocar o dedo em 

movimento  de  um colega estando  com um dos  olhos  tampado –  revelando  a 

importância de nossos dois olhos para a noção das três dimensões. Também foi 

passado  aos  alunos  um  CD  para  que  pudessem  observar  o  efeito  visual  da 

difração dos raios de luz nas ranhuras do material. 

1.2. Experimentos

Quanto  aos  experimentos,  se  dividem  de  acordo  com  o  que  abordam, 

dessa forma compunham os módulos de reflexão e refração, além do espelho La 

Nube, das demonstrações com lentes e dos hologramas e holotv.

No módulo de reflexão os alunos puderam se ver no espelho côncavo - que 

gerava uma imagem retorcida de seus rostos – e por meio da lâmpada de fendas 

e um espelho plano foram mostrados aspectos da reflexão em espelhos desse 



tipo.  Foram  também  mostrados  materiais,  tais  como  pedras  polidas,  com 

diferentes porcentagens de reflexão.

No  modo  de  refração,  o  quebra-caras  e  os  prismas  de  água  foram 

mostrados,  para  mostrar  o  efeito  do  desvio  no  caminho  dos  raios  de  luz  ao 

passarem por meios distintos.   

O espelho “La Nube” consiste em um espelho plano que posicionado sobre 

o nariz e com a proposta de caminhar olhando para ele não para o chão, nos dá a 

sensação de que caminhamos sobre o reflexo do que está no espelho, pode ser o 

céu ou o teto de onde se está. 

Quanto  às  demonstrações  de  convergência  e  divergência  por  lentes,  a 

montagem era composta por um suporte no qual estavam fixados dois leds e uma 

lupa – funcionando como lente – entre os leds e um anteparo. Ao movimentar o 

anteparo os estudantes podiam visualizar a convergência e divergência dos raios 

de luz provenientes dos leds. 

Na  exposição  de hologramas os  estudantes  visualizam algumas dessas 

interessantes imagens planas que parecem objetos em três dimensões. Mesma 

impressão é dada pela holotv, montagem desenvolvida pelo professor Lunazzi.  

2. Visitas

Durante o semestre as visitas realizadas foram as seguintes:

17 de abril

Iniciando as visitas, recebemos neste dia alunos da primeira série do ensino 

médio da escola municipal  de ensino básico professor  Galdino Augusto Lopes 

Chagas, localizada na cidade de Indaiatuba. 

24 de abril

Foi a vez de recepcionarmos a escola estadual Padre  Geraldo Lourenço, 

situada na cidade de Aguaí. Os alunos presentes cursavam a terceira série do 

ensino médio.

15 de maio



Foi a primeira vez que nos deslocamos ao invés dos alunos virem até nós. 

Fomos  ao  espaço  do  planetário  de  Campinas  localizado  no  parque  Portugal, 

popularmente conhecido por parque taquaral, onde uma escola da cidade de São 

Paulo, após visitar este espaço, assistiria a palestra e aos experimentos de nossa 

turma.  Por  um problema de  comunicação  a  escola  precisaria  retornar  em um 

horário  anterior  ao  que  esperávamos  e  precisamos  adequar  as  atividades, 

limitando nos ao espelho La Nube.  

22 de maio

Novamente  fomos  nós  quem  nos  deslocamos  até  o  lugar  das 

apresentações. A escola estadual Major Major Adolpho Rossin, em Campinas, nos 

recebeu  e  para  nossa  surpresa  a  turma  que  nos  esperava  era  composta  de 

estudantes da quinta série do ensino fundamental, nenhum contato ainda tiveram 

com a física escolar. Neste dia houve uma inversão, primeiro foram apresentados 

o  espelho  La  Nube,  a  lâmpada  de  fendas  e  reflexão  em  espelho  plano  e  o 

holograma – enquanto isso a sala foi preparada – e só depois foi ministrada a 

palestra. Tanto os experimentos quanto a palestra foram adequados à série.   

29 de maio

Uma segunda turma de ensino médio da escola Padre Geraldo Lourenço, 

de Aguai, veio para uma visita.  

Como o curso ainda está em andamento as visitas ainda não estão finalizadas.

3. Experimento a ser desenvolvido

Lâmpada de fendas

Consiste em uma lâmpada halógena instalada no interior de um cilindro de 

metal dotado de fendas – Figura 1. Ao passar por estas fendas o luz se estrutura 

em raios que permitem a demonstração da reflexão em espelho plano. A busca 

em montar outros elementos desses envolve a confecção de novos cilindros – na 

verdade o necessário é fazer as fendas em cilindros que o professor Lunazzi já 



possui – e a compra de novas lâmpadas. A maior dificuldade do trabalho está em 

encontrar as lâmpadas halógenas de características compatíveis com a montagem 

do experimento – Figura 2.

Figura 1. Lâmpada de fendas.

Lâmpadas halógenas apresentam luz branca e brilhante possibilitando uma 

visão mais realçada de cores e contornas de objetos, podemos também dizer que 

levam a uma maior iluminação com potência igual ou menor que a de outros tipos 

de  lâmpadas.  Esta  característica  representou  uma  vantagem  o  que  levou  a 

escolha deste tipo de lâmpada no experimento original. Devem apresentar rosca 

compatível  com  a  montagem  e  seu  filamento  de  ser  retilíneo  de  forma  a 

possibilitar a formação dos raios desejados.

Figura 2. Lâmpada halógena semelhante a utilizada na montagem original.



Outro aspecto importante foi o planejamento de uma peça que pudesse ser 

acoplada na parte superior do cilindro para barrar a luz que por ali saia, e que 

muitas vezes é incomoda para quem se aproxima do experimento. Esta peça é de 

simples confecção podendo ser um simples disco de metal  com suportes para 

encaixe no cilindro, como mostra a Figura 3.

Figura 3. Peça para bloqueio da luz excessiva.

Conclusões

As atividades realizadas atingiram o objetivo da disciplina, uma vez que 

proporcionaram a interação com estudantes do ensino médio – e até mesmo do 

ensino  fundamental.  É  interessante  notar  que  abordar  um  assunto  da  física 

escolar,  no  caso  em questão  a  óptica,  em forma  de  palestra  e  experimentos 

parece levantar uma motivação diferente nos estudantes. Além disso, muitos deles 

se referem às visitas como passeio, e nesse ambiente externo a suas escolar e de 

forma  descontraída  fica  mais  fácil  mostrar  a  eles  a  física  que  diariamente 

presenciam e atraí-los para o que vêem na sala de aula.
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