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Resumo

O convênio deu seguimento a um semelhante realizado um ano antes, e baseou-se na 
atividade de disciplinas do Instituto de Física da UNICAMP, ha mais de seis anos sob 
responsabilidade do Prof. Lunazzi. F 609 “Tópicos de Ensino de Física I” e F 709 
“Tópicos de Ensino de Física II” são disciplinas obrigatórias da Licenciatura, F 809 
“Instrumentação para o Ensino”, é do Bacharelado. Em F 609 e F 809 o aluno 
desenvolve um projeto de experimento didático de física orientado por um professor 
pesquisador do IFGW ou por pessoa com formação semelhante de outra faculdade ou 
instituto, acreditado frente ao Coordenador, no caso, o Prof. Lunazzi. A ação do 
coordenador, além de observar administrativamente o andamento da disciplina 
acompanhando o cumprimento do trabalho pelo aluno, visa a cuidar de sua clareza pelas 
explicações e linguagem utilizados, assim como colocar no aluno a idéia de que ele 
deve responder perante seu público com responsabilidade, e portanto, ser o mais 
didático possível. Alguns alunos aplicam voluntariamente o experimento em escolas 
mas o que é obrigatório é dar ao experimento a melhor durabilidade possível e garantias 
de armazenamento para uso futuro pelo IFGW. A disciplina F 709, criada em 2007 e 
ministrada pelo Prof. Lunazzi desde então, leva as demonstrações experimentais a 
escolas públicas e as empresta a professores e alunos que solicitam. Segue como anexo 
o programa das disciplinas.
A página das disciplinas disponibiliza agora mais de 440 relatórios finais sobre os 
diversos experimentos, e além de uma dúzia de vídeos de menor nitidez, o DVD 
completo com 15 experimentos, de mais de 2 Gb de tamanho.
No final da página de entrada foi colocado um contador independente de acessos, da 
StatCounter, que contabilizou 9.948 acessos desde que fora colocado há poucos anos 
atras, e que mostra que umas nove pessoas a visitam por dia. Ele pode ser verificado por 
qualquer visitante:
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/index.htm

Os relatórios do professor e de cada aluno, de cada uma das duas disciplinas, está 
disponibilizado na página e recomendamos uma visita pelo caminho: 
www.tinyurl.com/F709escolas (subindo duas linhas tem-se os relatórios de F 609)

O apóio da PREAC permite o pagamento de materiais para construção dos 
experimentos, de transporte para deslocar turmas escolares, e para o professor Lunazzi 
levar material e alunos das disciplinas em seu carro nas atividades fora do campus, 
principalmente. Também, imprimir painéis para congressos correspondentes, como os 
de extensão da UNICAMP.

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/index.htm
http://www.tinyurl.com/F709escolas


Relembrando, no primeiro semestre de 2008 atendemos já doze turmas de escolas no 
Planetário, duas turmas de escolas públicas que vieram na UNICAMP para o evento 
“Exposição de Holografia” e uma escola pública da periferia que fomos para montar 
evento, neste caso, equivalente ao que tem no Planetário.
Foram atendidas no segundo semestre de 2008 umas trinta turmas, na maioria de 
escolas, com apóio ao transporte de três escolas públicas. Uns 1.200 alunos! O evento 
foi uma palestra complementar às apresentações do Planetário do Museu de Ciências da 
Prefeitura Municipal de Campinas, de uma hora, com experimentos de lente e espelhos, 
equivalente a uma versão resumida e adaptada do evento “Exposição de Holografia” 
(ver relatório do convênio PREAC do ano anterior) porém sem exibir hologramas nem 
holoprojetor ou holoTV, somente imagens 3D por meio de óculos. 
No primeiro semestre de 2009 atendemos 388 alunos, chegando a quase 1.600 alunos no 
período do projeto. 

Referente a construção de experimentos didáticos, no segundo semestre de 2008 foram 
construidos 19 experimentos, a maioria conservados no acervo da disciplina, enquanto 
que outros 18 foram construidos neste primeiro semestre de 2009 e comprou-se material 
para seu armazenamento e para o início do segundo semestre de 2009, trocando saldo de 
verba de transporte por consumo e graças a uma extensão de trinta dias concedida para 
o uso da verba. Todos os experimentos estão relacionados em relatório final na página 
da disciplina na internet. 
Destacamos pela sofisticação alguns
 – Adição de Fases num Sistema Trifásico: tão completo que é mais bem um 
experimento para Engenharia Elétrica. 
– Medidor de níveis sonoros: calibrado com um emprestado pelo  Prof. Lunazzi segue 
uma linha de trabalho com utilidade, que  deverá ser continuada para facilitar seu uso 
público na  problemática da poluição sonora. 
– Pêndulo composto incrementado com projeção luminosa: Um belo  pêndulo virtual 
com cores resulta projetado em parede branca  maior que a de uma sala comum, fazendo 
acrobacias que se  diluem quando a pessoa se aproxima para tocar e o cubre com a 
  sombra. A projeção NÃO usa lentes. Uma grande peça de vidro temperado foi 
necessária pois a de vidro comum quebrou. Está sendo oferecido também para eventos 
artísticos. 
– Gerador de figuras tridimensionais a partir de música estéreo: o   equipamento foi 
testado com láseres de diodo de potência e   visualização bem maior, vermelhos e 
verdes de até 75 mW.   Procurou-se o empréstimo de sala de cinema 3D no Hopi Hari e 
em   sala de cinemas Iguatemi, sem sucesso, mas continuamos a   procurar seu emprego 
em ambientes espaçosos. 
Várias vezes as apresentações foram filmadas com câmera digital e serão entregues em 
disco no relatório final a seleção das filmagens mais interessantes. Todos os 
experimentos são apresentados logo antes do fim do semestre e filmados. Houve 
empréstimo de experimentos para o Laboratório Interativo de Ensino de Física-LIEF, do 
IFGW, para escolas, para o CESET da UNICAMP,  para o projeto Ação Ciência 
também apoiado pela PREAC e para o evento “Show da Física” que está sendo 
desenvolvido pela empresa Quanta Júnior do IFGW.  Convidado para assistir este 
evento, o Prof. Lunazzi fez aos alunos monitores sérias observações sobre segurança no 
uso de material de risco para a saúde do público (nitrogênio líquido) e sobre o caráter 
quase exclusivamente lúdico do evento.
Houve quatro publicações didáticas.



Descreveremos primeiramente os resultados que foram aplicados ao público escolar, 
começando pelo maior, o da disciplina F 709.  Segue assim o relatório do segundo 
semestre de 2008 que foi o de apóio a visitas de escolas ao Planetário Municipal de 
Campinas, realizado três vezes por semana.

F 709 – Tópicos de Ensino de Física II
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1. Resumo
No decorrer do segundo semestre de 2008, as atividades da disciplina F 709 -
“Tópicos de Ensino de Física II” constituíram-se de palestras executadas no
Planetário, parte integrante do Museu Dinâmico de Ciências de Campinas
(MDCC), localizado no Parque Portugal. Essas apresentações tinham como
intuito despertar o interesse dos visitantes do local pela ciência. Outra atividade
desenvolvida durante esse período foi a construção ou melhoria de alguns
experimentos a serem utilizados em práticas ligadas ao ensino de Física.

2. Apresentações no MDCC

       As apresentações no MDCC ocorreram nas 3a , 5a e 6a feiras dos meses de 
setembro, outubro e novembro/2008. As apresentações realizadas eram relacionadas à 
óptica e foram compostas de palestras e atividade experimental e lúdica. A expectativa 
era a de apresentar apenas para alunos do ensino médio, porem foi verificado que as 
seções eram agendadas para todas as idades, e com isto teríamos um problema, contudo 
após uma conversa com o coordenador do Museu Dinâmico de Ciência o Sr Glauco 
Neves, foi decidido que seria agendado sessões nestes horários para as 5a series até 3o 

ano do ensino médio. 
       No começo ficamos preocupados com a interação dos alunos mais novos por não 
terem nenhum contato prévio com a Física, mas foi notado durante as apresentações que 
os alunos de quinta a oitava series interagiam e perguntavam muito mais que os alunos 
do ensino médio.    As apresentações ocorrem com um primeiro contato dos alunos com 
uma aula simplificada de ótica com a ajuda das figuras fornecidas pelo professor 
Lunazzi e no decorrer desta apresentação é exibido uma lente convergente, que 
forma um cone de luz, uma apresentação de slides em 3D, após a distribuição dos 
óculos 3D e a apresentação de um cd iluminado por um lazer fazendo assim uma 
rede de difração. 
       Acabado a apresentação no auditório os alunos são convidados a participar do 
experimento “La Nube”, este experimento consiste no uso de espelhos planos que são 
colocados na posição horizontal, entre o nariz e os olhos. Com isto os convidados têm a 
impressão de estar andando no teto ou nas nuvens perdendo completamente a noção de 
espaço, na maior parte das vezes os alunos e professores são acompanhados, pois por 
terem o céu como referencial alguns acabam se desequilibrando ou até mesmo quase 
batendo em algum obstáculo, pois, por estarem utilizando o espelho, não estão vendo o 



que tem em seu caminho. Este experimento fez muito sucesso entre os participantes 
desde jovens até adultos, causando espanto e admiração nas pessoas que por um instante 
não queriam fazer o experimento,mas depois de nossos monitores um insistirem um 
pouco, acabavam aproveitando este experimento e querendo continuar por mais tempo. 
 
As palestras dividiam-se em duas partes: uma delas apresentava conceitos de óptica e 
mostrava que alguns povos antigos já detinham esse conhecimento, como, por exemplo, 
os pré-colombianos da América chamados Olmecas – civilização que se desenvolveu
na região centro-sul do México e foi responsável pela aprimoração de espelhos
criados pelos Incas, dando-lhes curvatura e obtendo as melhores imagens da época. A 
outra parte consistia da apresentação de uma lente de água ao público como ilustração 
para a convergência de raios luminosos.
Na atividade lúdica, denominada “La Nube”, as pessoas presentes eram chamadas a 
experimentar a sensação de “andar nas nuvens” usando espelhos planos que eram 
colocados na posição horizontal, entre o nariz e os olhos. Assim, ao caminhar olhando 
para os espelhos, os convidados sentiam-se pisando sobre o teto, caso estivessem dentro 
do museu, ou sobre o céu e as nuvens, caso estivessem na parte externa do local. Muitos 
deles ficavam amedrontados com essa sensação e logo devolviam seus espelhos, outros
ficavam fascinados e queriam continuar por mais tempo.

RESUMO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PLANETÁRIO

11 de setembro de 2008 – Na primeira visita assistimos a uma sessão juntamente
com um grupo de alunos da terceira série do Ensino Fundamental, de uma
escola pública de Jundiaí.

25 de setembro de 2008 – Houve uma apresentação ministrada pelo professor
Lunazzi a alunos de primeiro e segundo ano do Ensino Médio, da Escola
Estadual Barão de Ataliba Nogueira. O grupo, que era composto de
aproximadamente quarenta estudantes, foi dividido: enquanto uma parte dos
alunos assistia à palestra, a outra parte experimentava o “La Nube”. Em
seguida, eles trocavam, de forma que todos pudessem acompanhar as duas
atividades.

  26/09/2008   Escola particular de Campinas: Escola Fundação Bradesco 
       Alunos: 4a ano fundamental 
       Resumo: Esta escola foi uma das mais comportadas e estimuladas que 
presenciamos, adoraram a palestra fizeram várias perguntas. Como sempre o espelho La 
Nube causando alvoroço, foi muito divertido todos adoraram. Em particular no final do 
evento conversamos um pouco com a coordenadora do colégio, pois percebemos que 
era diferente de escola particular, daí a coordenadora explicou que a Fundação Bradesco 
tem um colégio particular para filhos de funcionários e como não existem filhos 
suficientes para completar todas as vagas eles disponibilizam essas vagas restantes a 
serem completas por alunos de baixa renda que moram perto do colégio. Outro fato 
interessante é que esses alunos têm um Laptop para cada um no colégio, achamos uma 
escola bem diferente da que encontramos por ai. 

2 de outubro de 2008 – Havia um grupo da terceira idade visitando o Planetário
nessa data. Durante a apresentação no auditório enfatizamos o experimento
com a lente de água, comparando-a com os óculos usados pela maioria deles.



Em seguida, passamos à atividade com o La Nube, da qual alguns, seguindo
orientação de uma médica que os acompanhava, não participaram. No
entanto, um senhor que andava com uma bengala queria participar, então um
de nós segurou-lhe o espelho enquanto outro caminhou ao seu lado para darlhe
mais firmeza; ele foi embora muito contente por ter experimentado “andar
nas nuvens”.

03/10/2008  Escola Pública de Campinas: EMF Monsenhor J. Luiz Prado 
          Alunos: de 5a e 6a séries 
    Resumo: Esta escola também se demonstrou estimulada e participaram 
bastante durante a palestra com perguntas e questionamentos. Durante a apresentação 
dos espelhos La Nube os alunos vão ao delírio e ate as professoras entram na 
brincadeira e se divertem. Uma fato em particular foi que os alunos ficaram muito 
entusiasmados com o painel de auto atendimento, toda hora eles nos chamavam para 
explicar o que estava acontecendo

  10/10/2008    Escola Pública: EM Prefeito Joaquim P. Sobrinho 
          •    Alunos: de 5a série 
          •    Resumo: A apresentação foi feita pelo professor Lunazzi. Os alunos 
gostaram bastante dos óculos 3D, como sempre causam um fascínio muito grande nas 
crianças. E o espelho La Nube novamente foi um sucesso, desta vez resolvemos dividir 
a turma em meninas e meninos em duas filas e conseqüentemente dávamos os espelhos 
para cada um e as meninas andavam do lado direito do pátio e os meninos do lado 
esquerdo.

14/10/2008  Escola: EMEB Ano Isabel    Alunos: 4a e 5a séries 
  Resumo: Palestra realizada com cerca de 40 alunos, sendo apresentado até os slides de 
imagens 3D, havendo muita participação dos alunos com perguntas e respostas sobre 
imagens, espelhos, lentes e mapas. Foi apresentada a lente de água com laser e não foi 
apresentada a parte de difração devido ao tempo restrito, pois não daria para apresentar 
a “La Nube”. Todas as crianças participaram desta parte, incluindo as professoras que 
disseram dar nota dez ao grupo.

16 de outubro de 2008 – Nesse dia os visitantes eram pessoas que sofriam de
esquizofrenia. Seguindo orientação da responsável por eles, preferimos não
apresentar as atividades, pois não nos sentimos aptos para lidar com a
situação.

  17/10/2008    Escola Particular de Curitiba: Colégio Nobel 
           •    Alunos: de 2o ano do ensino médio   •    Resumo: O pessoal do ensino médio 
se demonstrou sem interesse nenhum, tivemos a sensação de que vieram para Campinas 
com o intuito de ir ao Hopi Hari e não assistir uma aula de física. Percebemos que os 
temas adotados na palestra não foram estimulantes para eles. E os espelhos La Nube 
também não causaram nenhum fascínio.

 24/10/2008   Escola Pública de Campinas: EE Carlos Francisco de Paula 
           •    Alunos: de 5a à 7a séries              •    Resumo: Os alunos foram altamente 
receptivos e tiveram grande interação durante a palestra, mas como sempre os espelhos 
La nube foi um sucesso, os alunos ficam sempre muito empolgados e quando eles vão 
acabando de ver os espelhos nós falamos para eles verem o painel de auto-atendimento.



28/10/2008 Escola: Colégio Arceburguence 
      Resumo: Os alunos foram menos participativos durante a palestra que na 
última apresentação de terça feira, porém durante a “La Nube”, como sempre, houve 
muita participação e interesse. O comentário da professora está descrito a seguir: 
         “Excelente a apresentação da equipe do Planetário, pelo atendimento e carinho 
para com os alunos”.    A brincadeira do espelho foi fantástica como a palestra também. 
         Agradecemos aos alunos pela atenção para conosco.    Parabéns”. 
         Ao termino da “brincadeira”, como ela denominou a “La Nube”, a professora 
nos questionou sobre como poderiam fazer para construírem eles mesmo, na escola, 
outros espelhos do mesmo tipo. Ficamos discutindo com ela a esse respeito.
  
  31/10/2008    EMEF Prof. Anália Ferraz da Costa - Campinas
         - 5a à 8a séries     •    Resumo: Nesta apresentação o Reginaldo tirou fotos e 
filmou, na qual este material será utilizado na apresentação do trabalho e no relatório. 

13 de novembro de 2008 – Como o auditório não estava disponível nessa data, 
apresentamos apenas o La Nube. Havia um grupo de uma escola estadual de Mogi 
Guaçu, composto por alunos de faixas etárias variadas: desde adolescentes até adultos. 
Eles não demonstraram interesse pela atividade, sendo que a maioria deles não quis 
participar. Contudo, foi uma experiência proveitosa.

Algumas fotografias do Planetário e Museu Dinâmico de Ciências de Campinas:

Figura 1: Vista  
do Planetário.



Alunos fazendo o exerimento de espelho “La Nube”

Figura 2: Hall de entrada do Planetário com painel de experimentos desenvolvidos 
por alunos da disciplina F 609.



Figura 3: Vista externa do Museu Dinâmico de Ciência de Campinas (MDCC).

Figura 4: Interior de um dos laboratórios do MDCC.

3. Experimento
O experimento melhorado por um aluno para uso no Planetário foi o espectrômetro, 
construído pelo aluno Luiz Roberto Belatini Júnior quando cursou a disciplina F 609 – 
“Tópicos de Ensino de Física I”, no primeiro semestre de 2008.
O espectrômetro é constituído por um disco de dados do tipo chamado CD colocado, 
aproximadamente, a um metro de distância de uma placa retangular que possui uma 
fenda em seu centro, como na Figura 1. A luz passa pela fenda e incide sobre a rede de
difração do disco, sendo dividida em suas componentes espectrais que podem
ser observadas como anéis coloridos sobre o disco.



Figura 5: Esquema do Espectrômetro utilizado.

O trabalho foi construir um aparato que deixasse uma lâmpada fixada à placa, na região 
da fenda, e conseguir um meio de o observador encontrar facilmente os anéis de 
difração produzidos.

3.1. Atividades realizadas para melhoria do experimento Espectrômetro
Primeiramente, testaram-se duas lâmpadas fluorescentes para saber qual delas era
mais brilhante e proporcionava anéis mais definidos e procurei qual a melhor
posição para se visualizar esses anéis. Após isso, partiu-se para a construção do aparato 
para fixar a lâmpada à placa usando uma placa de alumínio em formato de L onde 
prendi uma lâmina de acrílico com arrebite. A essa lâmina de acrílico prendi com um 
parafuso o soquete da lâmpada. Esse conjunto foi preso à placa com um arrebite, de
forma que pode ser girado por uma haste. Para indicar a direção em que o observador 
deveria olhar para perceber os anéis, construiu-se um L a partir de duas lâminas de 
acrílico que foram presas a um pequeno L de alumínio por meio de arrebites. A Figura 2 
mostra um esquema da versão final do espectrômetro.

   

Figura 6: Versão final do Espectrômetro.

        Melhoria do Experimento “Lente de Água”

        O experimento foi o experimento de lente de água ou como é chamado no relatório 
da disciplina F609 “Trajetória da luz ao atravessar uma lente”, este experimento que já 
era utilizado nesta mesma matéria, no semestre passado, estava com alguns problemas 
tendo, assim, que ser feito uma melhoria no mesmo. 
        Para a melhoria do experimento, primeiro uma espuma foi colocada entre o 
motor e a braçadeira que é usada para segurar o mesmo, fazendo assim que 
houvesse a diminuição da trepidação do motor. 
        A segunda modificação foi no suporte do motor, pois o mesmo era fixo com 
duas laminas e estas acabaram quebrando deixando, assim, mais difícil o 
posicionamento do cone de luz. Para a correção deste problema o suporte foi 
furado com uma broca de 4mm e fixada na madeira com um parafuso de 3mm de 



espessura com rosca atarraxante acabando assim com o problema. 
        Por ultimo para fazer uma modificação que não haja a necessidade de ficar 
posicionando a lente e também o lazer com dificuldades, estes 2 foram 
posicionados de maneira que o cone de luz ficasse o mais nítido possível e após 
isto eles foram fixados nesta posição, entretanto para a melhor mobilidade do 
experimento os parafuso para a fixação destes dois artefatos foram modificados, 
com a retirada de suas “cabeças”, fazendo com que eles não tenham como 
prender o lazer e a lente, servindo apenas de encaixe para os dois e portanto 
tendo apenas um modo de posicionar o experimento e podendo modificar somente 
o espelho fixo no motor. 

Figura 7:  O aluno Fábio alinha o láser que gera o cone luminoso que a lente de 
água vai fazer converger. O aluno  Claudecir segura a tela que serve para mostrar a 
divergência, convergência em foco e posterior divergência do feixe.

Observação: 

O Prof. Lunazzi interagiu em dezembro com professores da Universidade de La Habana 
e da Universidade CUJAE em Habana, Cuba, deixando cópia de todo o material das 
disciplinas F 609 e F 709, paralelamente foram publicados os artigos: 

– R. Serra, G. Vega, A. Ferrat, J. Lunazzi, D. Magalhães, “Fundamentación del 
holograma como un medio de enseñanza de la Física”, Lat. Am. J. Phys. Educ., Vol. 
2, No. 3, sept. 2008, pág 294 – 302. ISSN 1870 – 9095.



– R. Serra, G. Vega, A  Ferrat, J. Lunazzi, D. Magalhães, “El holograma y su 
utilización como un medio de enseñanza de la física en ingeniería”, Revista 
Brasileira de Ensino de Física, maio de 2009.

– E aceitos os artigos:“LA NUBE”: A MANEIRA MAIS EMOCIONANTE DE SE 
EXPERIMENTAR ESPELHOS PLANOS”, J.J. Lunazzi,  Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física.

– E: “Fazendo imagens com um simples elemento difrativo ou refrativo: o axicon”, 
J.J. Lunazzi, D.S.F Magalhães, Revista Brasileira de Ensino de Física

EVENTO “EXPOSIÇÃO DE HOLOGRAFIA”

As atividades desenvolvidas em aula, visam a preparação para uma palestra e 
apresentação de experimentos e holografias para estudantes do ensino médio. Aplica-se 
o primeiro módulo do evento já tradicional “Exposição de Holografia” (vide relatórios 
de semestres anteriores). O trabalho propicia ao licenciando e ao aluno-público 
conhecimentos sobre experimentos com material de baixo custo, mostra que é possível 
trabalhar Física de maneira divertida, além de permitir trabalhar conceitos de Física 
juntamente com experimentos, história e elementos do cotidiano. 
Neste módulo o tema principal é "Formação de imagens". Nas atividades em aula 
discutimos sobre o que é uma imagem e buscamos uma definição, onde ficou decidido 
que imagem é uma representação de um objeto, a qual pode trazer certas informações 
sobre sua forma, sua cor, sua textura, material que é feito, dependendo de como é 
obtida. As informações que uma imagem pode trazer de um objeto estão relacionadas a 
sua qualidade, um exemplo que poderia ser citado é de uma câmera de celular usada 
para tirar uma foto de uma pessoa a longa distância. Devido a sua baixa definição talvez 
seja impossível reconhecer a pessoa, mas mesmo assim saberemos que se trata de um 
ser humano devido a forma, poderemos ter uma idéia da cor da pele, do tipo físico. 
     Assim que chegam à sala, os visitantes podem ver uma holografia a cores do famoso 
esportista Michael Jordan colocada logo na entrada. Os alunos monitores mostram aos 
visitantes que não é uma fotografia comum, que tem relevo e que ao mudar o ângulo de 
visualização é possível ver diferentes perspectivas e o sorriso dinâmico da pessoa. 

Na palestra são citadas quatro maneiras de formar um imagem: 

1 - Barramento ou Absorção - Imagem que é formada quando a luz não consegue 
atravesar um objeto e forma uma sombra. Foram mostradas imagens de uma mão e 
tambem raios x do corpo, os quais tambem são uma sombra dos ossos projetada. Em 
seguida é passado um pequeno vídeo obtido pela internet sobre um teatro de sombras 
feito simplesmente com as mãos, muito interessante, agradável e motivador. 

2 - Reflexão - São mostradas as imagens formadas por espelhos planos e esféricos em 
uma perspectiva histórica das primeiras civilizações da América, tomando como 
exemplo os cupisniques e os Olmecas. Trata-se de trabalho original do Prof. Lunazzi. 

3 - Imagens por Refração - São mostradas as imagens formadas pelo desvio da luz, 
como a que acontece quando um lápis está dentro da água, ou quando a luz atravessa 
uma lente. É mostrado experimento com uma grande lente de vidro preenchido com 



glicerina onde um feixe divergente, após passar pela lente passa a convergir, formando 
uma imagem. Em seguida esse experimento é realizado com uma luminaria comum, 
onde é possível ver a imagem da lâmpada. 

Cone luminoso antes de entrar na lente de água ou glicerina

Convergência do cone após sair da lente



4 - Imagens por Difração - É feita uma comparação para diferenciar a difração 
da refração, e é comentado rapidamente que a visualização de um holograma resulta do 
fenômeno da difração. Depois da apresentação dos quatro tipos de formação de 
imagens, é discutido sobre a visão em três dimensões, devido a visão binocular. Nessa 
parte são mostradas fotos e um filme 3D onde o efeito estéreo é visualizado por meio de 
óculos bi-color. 

Conjunto de figuras da palestra. As figuras estão disponibilizadas no servidor Portal  
do Ensino Aberto, da UNICAMP, em Física, disciplina F 709, semestre a semestre para 

que o professor que trouxe uma turma possa rever. 



Alunos assistindo a palestra, 17 de abril de 2009

Após essa parte, os alunos são divididos em turmas de até 11 pessoas e são levadas para 
ver os experimentos e holografias (incluindo a HoloTV) saindo da sala LL08 da 
Faculdade de Educação e subindo até o laboratório do Prof. Lunazzi. 
Nesta segunda etapa da visita a parte que mais chama a atenção dos alunos são as 
holografias, principalmente os quadros da coleção do professor expostos, que incluem 
retratos em tamanho natural. E em segundo lugar o experimento com espelho plano 
chamado “La Nube” (1), que faz a pessoa andar com um espelho na frente por onde 
olha, tendo uma visão invertida e deslocada do espaço. 
É mostrado também, um experimento muito interessante com uma lâmpada de fendas 
que gera raios que mostram a ação de lentes e espelhos, um espelho plano e um espelho 
côncavo. Este experimento foi melhorado ao se utilizar uma lâmpada halogênea nele, 
com três vezes mais brilho. 



Reflexão em espelho plano explicada com lâmpada de fendas

Outro experimento usa uma lâmina grossa de vidro que, ao ser girada, desloca parte do 
rosto da pessoa sendo observada. O apresentamos como “Quebrar a cara estudando 
óptica” e vem sendo desenvolvido de modo a poder ser construído em casa. 

Outro experimento envolve prismas feitos com duas lâminas de vidro e uma sacola de 
plástico com água. Comprimindo e descomprimindo a sacola, o rosto de uma pessoa 
sendo observado através do prisma sobe e desce, mostrando o efeito da refração e por 
associação de idéias o de cada parte de uma lente. Aumentamos a mais de cinco os 
exemplares deste equipamento. 

Outro experimento envolve uma lente com duas lâmpadinhas para observar as 
diferentes distâncias de enfoque de cada uma, dando idéia de como funciona a lente e de 
que a imagem projetada é de fato tridimensional. 



Imagem por uma lente de duas lampadinhas a diferente profundidade

Módulo HoloTV e exposição de hologramas:

         Nesta etapa, são apresentados vários hologramas da coleção particular do Prof. 
Lunazzi e uma animação na HoloTV , técnica desenvolvida pelo professor Lunazzi após 
criar a tela holográfica para luz branca. Pouquissimos locais no mundo expõem 
hologramas, a holografia de imagens que não selos de segurança é uma técnica 
extinta, e tentamos aproveitar ao máximo os hologramas que, ano após anos, vão se 
degradando naturalmente ou pelo crescimento de fungos. 



Acima: foto de três dos sete hologramas que são apresentados no evento. Efeito de lupa 
dentro do holograma, retrato a cores de esportista popular, e retrato a tamanho 
natural. 

A HoloTV mostra uma figura humana saindo a frente de uma tela de uns 30 cm x 40 
cm. Não existe similar no mundo, e embora tenha sido já resultado de uma tese do IC de 
1978, foi somente este ano que uma publicação a divulgou na melhor das revistas da 
especialidade , a Optics Letters.

Imagem em vídeo de pessoa, que aparece a frente de tela holográfica

Atendeu-se desta maneira a uns duzentos alunos de cinco escolas públicas, custeando o 
transporte da maioría delas. De todas as apresentações temos o registro filmado. Uma 
seleção delas acompanha a este relatório.



Recebendo escolas na UNICAMP:  escolas atendidas:

17 de abril de 2009,  Indaiatuba: EMEB Prof. Galdino Augusto Lopes Chagas de 2o 
grau. 44 alunos. Profa. Sandra Ma. Pires Pimentel Staianof, R. Carlos Alberto Garcia, N 
o 839  13.348.450  INDAIATUBA SP

9 de maio de 2009: E.E. "Padre Geraldo Lourenço" (uns 40 alunos), Aguaí  SP, quatro 
turmas de 3o ano de Ensino Médio, que se interessaram. Prof. Coordenador Anderson 
Brisola de Matos. Desta vez pagaram a viagem.

22 de maio de 2009: fomos na EE Adolfo Rossin, exProfa. Regina, Diretora Susana, 
demos transporte.  Rua Gertrudes Moro Rossin, 178 Jardim Aeroporto Campinas. 
Rapidamente adaptamos o local colocando nossos experimentos e plástico preto nas 
janelas para escurecer a sala de aula onde projetams a palestra. 

29 de maio de 2009 recebemos novamente a E.E. "Padre Geraldo Lourenço", de Aguai. 
(uns 40 alunos), Prof. Coordenador Anderson Brisola de Matos. Desta vez pagaram a 
viagem.

Dia 18 de junho de 2009, três alunos foram na EE Adolfo Rossin atender ao noturno em 
duas apresentações, para 44 alunos cada. Chegaram 18 h para atender duas turmas em 
sequencia a partir de 19 h. Constataram a falta dos professores e a (consequente) menor 
disciplina das turmas.

Dia 26 de junho de 2009 recebemos a E.E. José Carlos Nogueira Reverendo Prof. 
Bruno, R. dos Cambarás, 600 Pq. Via Norte  CampinasSP Projeto Semear. Uns 15 
alunos. A Quanta Jr, grupo do “Show da Física”, e mais 16 convidados não 
compareceram.

4. Conclusão

A experiência de levar um pouco de conhecimento em ciência para a vida de pessoas 
como os visitantes do Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, estudantes de escolas 
públicas em sua maioria, é de grande importância para a formação de futuros 
professores de Física, pois age como um incentivo para a transmissão de conhecimento 
através do contato direto com o público. Assim como a melhoria de um experimento 
didático é de grande valia, principalmente quando se trata de ensino de ciências.
       Pode-se notar uma ótima participação das escolas convidadas, sempre com 
o elogio dos professores destas escolas e a interação dos alunos que participavam do 
seminário e do experimento, mesmo em algumas vezes estes alunos sendo de series 
iniciais. 
       Com relação à experiência adquirida pode-se dizer que apresentar este seminário é 
muito interessante, pois tanto o apresentador quanto os monitores percebem o interesse 
das pessoas envolvidas e as reações delas ao interagirem com os experimentos, também 
é notado na maior parte dos apresentadores uma certa insegurança por não terem muita 
experiência, entretanto com o passar do semestre é notado que cada pessoa fica mais 
segura e assim apresenta melhor o assunto e fica menos tímida na frente do auditório. 

5. Referências



[1] http://pt.wikipedia.org/wiki/Olmecas
[2] http://www.geocities.com/prof_lunazzi/Olmecas/Olm1.htm
[3]
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2
008/LuizR-Rogerio_RP.pdf
[4] - 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem 
2_2002/993046_MarceloAdani_Trajet_Luz_Lente.pdf 

OUTRAS  AÇÕES  QUE  RESULTARA M  APOIADAS  PELO  PROJETO:

15 de maio  de 2009: Empréstimo para o projeto Ação Ciência PREAC 
(Prof. Ennio, alunos Mateus e Diego Vaz):
Espelhos parabólicos: verá com Prof. Mauro
- Régua para medir tempo de reação. 
- Periscópio curto.
- Anel de Thompson - 11 peças incluindo a base.
- Conversão de energia hidráulica em elétrica e luminosa.
- Cuba de ondas, com retroprojetor.
Fonte de Heron.

Janeiro  de 2009:  O evento “Exposição de Holografia” selecionado para o evento maior 
“Ciência e Arte nas Férias” da PRP foi apresentado quatro vezes para os 160 alunos de 
segundo grau participantes. As melhorias realizadas em F 709 no segundo semestre de 2008 
refletiram-se aqui, notadamente em experimentos de reflexão e refração.

Setembro  de 2008: e até hoje, ficou no Planetário o conjunto de experimentos que usamos 
no evento, que inclui uma lente de água de 40 cm de diâmetro, um laserzinho de diodo 
montado com fonte para  ligar em 110 V, 40 óculos bi-cor para ver fotografias 3D, 12 espelhos 
com abertura para o nariz para o experimento “La Nube”, laserzinho em caneta com diodo 
branco de F 709, conjunto de três pedras de hematita e pirita, uma delas pulidas, para entender 
os espelhos arqueológicos, e uma versõ de nova página web para o Planetário.

09 de outubro  de 2008:

Empréstimo para o projeto Ação Ciência PREAC (Prof. Ennio, alunos Mateus e Diego Vaz):
Espelhos parabólicos: 
Régua para medir tempo de reação.
Periscópio curto 
Anel de Thompson - 11 peças incluindo a base. 
Conversão de energia hidráulica em elétrica e luminosa. 

11 de setembro  de 2008: para o evento Universidade de Portas Abertas-UPA



1) Empréstimo para demonstrações no Laboratório de Ensino de Optica, Engo. Costa: 
Holograma retrato de mulher, Borboleta (LAZA) e varios 2D/3D em placa de vidro de 15 cm x 
15 cm.

2)Empréstimo para demonstrações no espaço LIEF do IFGW, Alunos Wendel, Fábio, Renata: 
Pêndulo duplo de mesa, Vassoura para torque, DVD com 15 vídeos de experimentos de física, 
Anel de Thompson, 2 espelhos “La Nube”, Hologramas “Moedas” e “Carrousel”.

Agosto de 2008: Empréstimo de experimento do Princípio de Pascal para a E.E. Barao 
Ataliba Nogueira, 2o grau, R Cassio Ciampoline, 76 Jd. Aurélia, Profa. Lucia.

Agosto de 2008: Prof. Marcus da disciplina de Física Estatística do IFGW: Pêndulo composto 
de mesa.

31 de julho  de 2008: Empréstimo do experimento “Câmara de nuvens” (visualizador de 
partículas cósmicas e radiativas) para o Prof. Kemp do IFGW. 

Julho  de 2008: Empréstimo dos experimentos “Câmara de nuvens” e “Eletróforo” para a 
escola “Física nas Férias”, que o IFGW faz para alunos de 2o grau.

Julho  de 2008: Empréstimo do experimento de Anel de Thompson para uso no CEFET-
UNICAMP, Prof. Williams, Campus de Limeira.

Publicações e apresentações em congressos

1) "Experimentos simples demostrando algunas propiedades de lentes difractivas y  
redes espirales", J. J. Lunazzi, N. I. Rivera, D.S.F. Magalhães, and M.C.I. 
Amon, aceito para "Óptica Pura y Aplicada", rev. da Soc. Española de Óptica, 
foi publicado em março de 2008 mas não tinha sido reportado no relatório 
correspondente.

2) SBPC Jóvem, Julho 2008: Apresentação de dois quadros pretos com cinco 
experimentos  diferentes afixados em cada um (Ou “O Quadro Preto Não É Só 
Para Teoría”). J.J. Lunazzi

3) SBPC Julho 2008 Apresentação do painel “Holografia em Cuba”, R. Serra 
Toledo, J.J. Lunazzi e D.S.F. Magalhães.

4) Serra, Rolando L. ; VEGA, G. ; FERRAT, A. ; Lunazzi, José J. ; Magalhães, 
Daniel S. F. . . Latin-American Journal of Physics Education , v. 2, p. 3, 2008. 



5) “Holografia em Cuba como atividade de extensión universitaria” (sic), Serra, 
Rolando L. ; LUNAZZI, J. J. ; Magalhães, Daniel S. F. . , 2008, Campinas. 
Segundo Congreso de Extensión Universitaria, UNICAMP, 2008. 

6) “Extensão Universitária em Óptica na UNICAMP”, LUNAZZI, J. J. ; 
MAGALHÃES, D. S. F. ; AMON, M. C. I. ; Serra, Rolando L. . , 2008, 
Campinas. Segundo Congreso de Extensión Universitaria, UNICAMP, 2008.

7) “El holograma y su utilización como un medio de enseñanza de la física en 
ingeniería”, Rolando Serra Toledo, Gilda Vega Cruz, Angel Ferrat Zaldo, José 
J. Lunazzi y Daniel S.F. Magalhães, Revista Brasileira de Ensino de Física,  v. 
31, n. 1, 1401 (2009) ,  Disponível grátis na página da revista, 
www.sbfisica.org.br 

8) “Fazendo imagens com um simples elemento difrativo ou refrativo: o axicon”, 
Lunazzi, José J. ; Magalhães, Daniel S. F., Revista Brasileira de Ensino de 
Física, v. 31, p. 2501-1-2501-7, 2009  Disponível grátis na página da revista.

9) “La Nube, a Maneira Mais Emocionante de se Experimentar Espelhos Planos“, 

J.J. Lunazzi, Caderno Brasileiro de Ensino de Fisica V26 N2 Agosto 2009 p.416-
425 disponibilizado em: http://arxiv.org/pdf/0909.5259 (ver em anexo) e com 
agradecimento à PREAC

Apéndice: programa das disciplinas.

F 609 Tópicos de Ensino de Física I

Ementa: Esta  disciplina  pretende  fornecer  ao  licenciado  uma  discussão  solbre  a 
inserção  das  questões  relativas  ao  ensino  de  Física  no  ensino  médio.  Deverão  ser 
desenvolvidas demonstrações em Física em qualquer ambiente.

Programa:

Importância  do  Ensino  Experimental  nos  cursos  de  física.  Situação  do  uso  e 
disponibilidade  de  experimentos  na  escola.  Material  que  o  professor  pode  criar. 
Instruções para o uso de ferramentas e materiais caseiros ou simples. Prática básica no 
uso  de  ferramentas  e  materiais.  Níveis  de  análise  de  um  experimento  simples. 
Imprevistos  no  funcionamento  do  experimento  e  no  questionamento  pelo  aluno. 
Limitações  do  experimento  para  demonstrar  a  teoria.  Análise  de  erros  de  um 
experimento. Experimentos com massa e não simulações ou textos. Contato e troca de 
informações com os alunos: importância do uso de programas livres no computador, 
importância do uso de salas virtuais de ensino na internet, pesquisa de informações pela 
internet.  Vídeos:  características  comparativas  aos  meios  impressos  e  de  texto, 
oportunidade  de  sua  aplicação.  Direitos  das  editoras,  autores  e  seus  familiares. 
Vantagens dos vídeos públicos e livres sobre os vídeos comerciais. Elementos básicos 
de filmação e edição de vídeos. Desenvolvimento de um experimento didático original 
na  disciplina  sob orientação  de  um professor  doutor  pesquisador:  Projeto,  Relatório 

http://arxiv.org/pdf/0909.5259
http://arxiv.org/find/physics/1/au:+Lunazzi_J/0/1/0/all/0/1
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/312501.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/311401.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/311401.pdf


Parcial,  Relatório  Final  Prévio,  Apresentação  de  Experimentos  e  Painéis,  Relatório 
Final e sua divulgação na internet.

F 709 Tópicos de Ensino de Física II

Ementa: Esta disciplina pretende fornecer ao licenciado uma discussão sobre a inserção 
dos conceitos de Física diante dos problemas de ensino de Física nas escolas de ensino 
médio. Deverá ser enfatizado o projeto, a confecção e o uso das demonstrações sobre 
Física no ensino médio.

Programa:

Apresentação de um experimento ou conjunto temático de experimentos: uso de 
material audiovisual complementar, percepção do grau de conhecimento dos alunos, 
realização de perguntas e motivação para a participação. Procura pela maior 
simplificação das informações, minimização do uso de linguagem técnica. Postura 
pessoal, segurança nas colocações, vocalização e dicção, cuidados com a voz. Ações 
preventivas na manutenção da conduta disciplinar. Minimização da manipulação pelo 
professor ou monitor, abertura para manipulação pelos alunos.  Maximização da 
interação de cada aluno, esquema de rodizio. Física do cotidiano. Avanços da tecnologia 
doméstica e atualização do conhecimento dos professores. Apresentação de temas 
modernos complexos. Elaboração de um projeto de experimento ou conjunto de 
experimentos: adaptação ao tempo disponível, avaliação da complexidade do tema, 
cuidados para não cair na monotonia. Inserção do mesmo no contexto histórico, político 
e social da época de sua criação e no atual. Alternância entre apresentação audiovisual e 
experimento. Conceito central e componentes do experimento. Caraterísticas lúdicas e 
surpreendentes. Frases de efeito. Adaptação do experimento para a confecção com 
materiais cada vez mais simples e atuais. Cuidados com a portabilidade, conservação e 
durabilidade. Adaptação de uma sala de aula para apresentação de experimentos. 
Condições de escurecimento para projetor multimídia e para retroprojetor. Contatos 
com escolas públicas, recebimento de uma turma de até 44 pessoas para evento de 
demonstrações um mínimo de quatro vezes no semestre. 
-------------------------------------------------------------

Videos que acompanham este relatório (2 DVD ):

DVD 1) Visita à EE Rossin, 22/05/09, palestra apresentadada pelo Prof. Lunazzi . dur.: 
45 min

DVD 2) Visita de uma escola estadual de Aguai no 17/04/09, "Exposição de 
Holografia", palestra apresentada por Felipe M. Almendros e as quatro atividades que se 
seguem. dur: 2 h


