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Introdução 
 
A disciplina em destaque F – 709 (Tópicos de Ensino de Física II ) 
oferecida pelo IFGW e ministrada pelo Professor José J. Lunazzi  
tem como objetivo primordial enriquecer o ensino de Física(iniciado 
em F- 609 Tópicos de Ensino de Física I) , aproximando o aluno do 
curso de graduação em Licenciatura em Física do cotidiano vivido 
em sala de aula através da elaboração e exibição de experimentos 
didáticos curiosos e divertidos, exemplificando situações 
cotidianas.[1] 
Inicialmente,houve uma preparação por parte do professor,através 
da exibição de vídeos de palestras realizadas pela mesma disciplina 
em semestres anteriores,de experimentos confeccionados para a 
ilustração de diversas curiosidades abordadas pela Física e 
finalmente algumas instruções dadas por uma aluna do IA-instituto 
de Artes sobre qual a melhor forma de se comunicar em público. 
Durante todo o semestre,foram recebidas as visitas de alunos 
cursando o Ensino Fundamental I e II e Médio em escolas públicas 
em diversas cidades da região metropolitana de Campinas,onde 
foram realizadas palestras que envolviam fatos interessantes sobre 
ótica e ondulatória,além da exibição e manuseio, por parte dos 
alunos visitantes, de experimentos e suas possíveis variações. 
Paralelamente,um dos integrantes da turma se responsabilizou pela 
apresentação desse mesmo conteúdo no Museu Dinâmico de 
Ciências de Campinas 
(MDCC), que fica no Parque Portugal (lagoa do Taquaral 
),conhecido popularmente como “Planetário de Campinas”.Essas 
apresentações eram agendadas com escolas interessadas e 
complementavam a palestra ministrada pelo instrutor.[2] 
Em uma sexta-feira pré-estabelecida todos os alunos que cursam a 
disciplina F -709 se encontraram no museu e realizaram em 
conjunto uma atividade com espelhos,entretendo e explicando o 
funcionamento dos mesmos para alunos visitantes. 
 
 
Visitas Escolares  
 
Durante o semestre, escolas foram recebidas para a apresentação 
realizada no prédio da Faculdade de Educação,na sala LL08 
previamente equipada e no laboratório de óptica da Unicamp.Já em 



algumas situações,os alunos que possuíam disponibilidade se 
deslocaram até a escola para a realização da apresentação.Abaixo 
seguem seus nomes,cidades de origem e data de visita. 
 
 

� EMEB da cidade de Indaiatuba (17 de Abril) 
 

� Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço, da cidade de 
Aguai (24 de Abril).  

 
 

� Planetário com duas turmas da cidade São Paulo. (15 de 
Maio) 

 
� Escola Estadual Adolfo Rossin,da cidade de Campinas (22 
de Maio)  

 
 

� Escola Estadual Padre Geraldo Lourenço, da cidade de 
Aguai (29 de Maio).  

 
 

� Escola Estadual Adolfo Rossin,cidade de Campinas (18 de 
Junho)  

 
� Apresentação para convidados dos alunos que cursam a 
disciplina (26 de Junho). 

 
 
Eu não pude comparecer às visitas realizadas fora da Faculdade de 
Educação devido ao meu horário de trabalho. 
 
  Os alunos da disciplina iniciavam a arrumação da sala com cerca 
de uma hora de antecedência.Todas as janelas eram cobertas por 
um pano preto,evitando a entrada de luz e ajudando a visualização 
dos efeitos ópticos exibidos. 
Em seguida,quase todas as mesas eram retiradas,as que ficavam 
serviam de bancada para os experimentos.Em frente à tela de 
exibição,eram arrumadas as cadeiras de modo a acomodarem os 
trinta alunos recebidos em média de cada escola. 
Na entrada da sala,foi fixado um holograma “Michael Jordan” 
despertando a curiosidade e interesse por parte dos alunos para a 
nossa palestra. 



 

 
 

Figura 1 : Representação do jogador Michael Jordan usando 
holografia.[3] 
 
Como os experimentos ficavam expostos,conforme a sala era 
preenchida,já era observados e questionados entre os alunos. 
 
 
Com todos nos seus devidos lugares,a apresentação com duração 
de aproximadamente quarenta minutos era iniciada pelo Prof. 
Lunazzi,levantando indagações e estimulando o 
questionamento.Vale salientar que ela foi realizada com a ajuda dos 
alunos da disciplina,principalmente na exibição de experimentos e 
organização para a visita. 
 
Essa apresentação contava com sessenta slides,que continham 
basicamente: 
 

• história da formação de imagens que se iniciou  com 
civilizações pré-colombianas,como os Olmecas e 
Cupisniques,bem como a importância cultural do uso de 
espelhos por essas e outras civilizações. 

 



 
 

Figura 2 : Mapa representando a região de domínio da civilização 
Olmeca [4] 

 
 
 

 
Figura 3 : Escultura representando uma cabeça,característica da 
civilização Olmeca.[5] 
 

• utilização no cotidiano de imagens compostas através de 
sombras,como o raioX.  

 



 
 

Figura 6 : Raio X de um tórax realizado através da construção de 
imagens utilizando-se sombras.[6] 

 
Nessa etapa,um vídeo muito divertido sobre a projeção de sombras 
era exibido. [7] 
 

• visualização da formação de imagens utilizando-se lentes 
convergentes e um laser; 

 
• explicação teórica dos raios de luz refratados por 
prismas,como a formação do arco- íris  e difratados por 
fendas,como observados em cd´s , asas de uma borboleta e 
hologramas. 

 
 
 

 
 
Figura 7 : Refração na imagem de uma régua,causada por um 
prisma de água.[8] 



 

 
Figura 8: Cores das asas de uma borboleta variam devido a 
difração.[3]  
 

• explicação de imagens tridimensionais e a visualização de 
animais.Agora,cada aluno escolhia um parceiro,onde com um 
dos olhos tapados,devia tocar com o  seu dedo indicador o 
dedo do colega.Após se divertirem e perceberem a 
dificuldade da tarefa,a atividade era novamente realizada ,e o 
seu funcionamento explicado. 

 
 

 
 
Figura 10 : Brincadeira realizada para o entendimento de visão 
tridimensional.[3] 



Dessa forma,algumas figuras tridimensionais curiosas eram 
exibidas,como o exemplo abaixo: 
 

 
Figura 11: Colunas tridimensionais causando a dúvida se a vemos  
com forma  circular ou retangular.[9] 
  

• os alunos distribuíam óculos feitos de papel cartão e 
celofane,o que possibilitou a visualização de imagens em 3-
D(esterioscopia),como um vídeo da cantora Hannah 
Montana. 

 
• era discutido um pouco mais sobre holografia e os alunos 
foram divididos em quatro grupos através de crachás 
coloridos.Enquanto dois grupos se dirigiam ao laboratório de 
óptica,os outros dois exploravam os experimentos em sala. 

 
Experimentos 
 
-Laboratório de Óptica da Unicamp: 
 

• Espelho La Nube 
 
Na parte externa,espadas de brinquedo eram penduradas no teto 
para incrementar o experimento espelho La Nube,que consistia em 
um espelho cortado retangularmente,com uma pequena entrada 
para o encaixe do nariz.Durante a visualização, o telhado bem 
como as espadas,representavam obstáculos a serem 
ultrapassados.O interessante,é que mesmo o aluno sabendo que 
podia caminhar com segurança,apresentava certa repreensão,pois 



acreditava na informação que estava chegando ao cérebro.Quando 
caminhava em local aberto,tinham a impressão de estarem 
“andando nas nuvens”.Esse experimento foi considerado pelos 
alunos como um dos mais interessantes,mesmo com a sua fácil 
fabricação.     
 

 
Figura 12: Aluno realizando o experimento com o espelho La Nube. 
 

• Holo TV 
 
 
Posteriormente,os alunos eram convidados para o interior do 
laboratório.Em uma pequena sala de espera,várias figuras de 
hologramas eram expostas,instigando a curiosidade. 
 
Em seguida,dois alunos entravam em uma sala escura,onde uma 
projeção muito interessante era feita,através de uma HoloTV. 
 

 
 

• Figura 13 :  Imagem  formada com a holotv.[3]  
 



-Sala LL 08: 
 

• Difração por fendas  
 
Uma lâmpada era acesa e colocada dentro de um tubo 
cilíndrico,contendo ao seu redor diversas fendas com espessuras 
diferentes.Observava-se a formação de imagens,a propagação da 
luz e a interação dos raios com um grande espelho côncavo que 
estava disponível. 
 

 
Figura 14: cilindro contendo a lâmpada utilizada no experimento de 
difração de   fendas.  

 
 
Figura 15: Difração de luz através de rede.[11] 
  

• Construção de imagens através de lentes: 
 
Uma lente convergente foi confeccionada utilizando-se glicerina e 
um espelho côncavo.Um laser era introduzido através da lente e 
atrás da mesma,com o uso de um anteparo,era observada a sua 
convergência. 



 

 
Figura 16 : Esquema contendo o comportamento dos raios ao 

passarem por uma lente convergente.[12] 
 
 

 

 
Figura 17: Lente de glicerina utilizada no teste de convergência. 
 
 

• Prismas 
 
Foram utilizados dois tipos de prismas.O primeiro realizado através 
de duas placas de vidro unidas que eram separadas por um saco 
plástico contendo água.Já o segundo era uma placa de vidro com 
aproximadamente 5 cm de espessura. Quando visualizava-se uma 
imagem,tinha-se a impressão de distorção,causada pela refração 
da água ou da espessa camada de vidro. 
 
 
 
 
 
 
 



-Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 
 

 
Figura 18 : Museu Dinâmico de Ciências de Campinas – 
Planetário.[13] 
 
A visita realizada no planetário contou com uma grande turma de 
alunos do ensino Fundamental I de uma escola estadual da cidade 
de São Paulo.A atividade realizada com esses alunos que merece 
destaque é a do espelho La Nube.Esse experimento foi de grande 
aceitação,pois o local apresentava diversas árvores,o que 
enriqueceu a visualização de obstáculos através do espelho. 
Em seguida,o Prof. Lunazzi realizou uma rápida apresentação 
sobre a formação de imagens(seguindo o roteiro exposto 
anteriormente) para os alunos da disciplina. 
 
 
Construção do Prisma Quebra-Cara 
 
Com a ajuda do aluno Bruno F. Grecco,foram confeccionados mais 
cinco exemplares do prisma,bem como uma caixa para guardá-los. 
 

• Material 
       - dez placas de vidro com medidas 30cm x 20 cm x 0,5 cm; 
       -  cinco sacos plásticos que pudessem ser lacrados com                              
       -  medidas 15cm x 15 cm; 
       - fita adesiva; 
       -medidor de água; 
       -papel espesso; 
       -folhas de papel sulfite e plástico bolha. 



 
• Procedimento 

 
Primeiramente,após se decidir as medidas,o vidro foi cortado em 
uma vidraçaria,formando dez retângulos como exemplificado no 
desenho abaixo: 
 

 
Figura 19: Dimensões exatas para o corte do vidro utilizado na 
construção do prisma. 
 
Em seguida,duas placas de vidro eram unidas pela fita adesiva por 
uma das extremidades.Nota-se que o ângulo de abertura θ foi 
variável de acordo com a sua manipulação. 
 

          
 



Figura 20 : Placas de vidros unidas pela fita adesiva,possuindo um 
ângulo variável. 
 
Dessa forma,os sacos plásticos já puderam ser preenchidos por 
água.Tomou-se o cuidado de se utilizar o medidor,pois para um 
funcionamento adequado,precisa-se de uma quantidade correta de 
água. 
 
Posteriormente,cada um dos cinco sacos plásticos foram colocados 
entre os vidros,formando o prisma quebra-cara. 
                                                 

 
 



 
Figuras 21 e 22 : Prismas quebra cara durante a apresentação 
juntamente com os raios resultantes da refração. 
 
 
 
Finalmente,com o uso do papel espesso,construiu-se uma caixa 
para guardar os prismas.Para uma melhor conservação,cada placa 
de vidro foi separada por uma folha de papel sulfite e revestidos em 
plástico bolha para evitar qualquer dano. 
 
Deve-se salientar que a princípio, a intenção era recortar um 
pequeno círculo de cada lado dos sacos plásticos e vedar a 
circunferência aberta nas placas de vidro,de modo que tivéssemos 
o seguinte esquema: vidro- água- vidro,melhorando 
consideravelmente a visualização. 
Mas,existiu a dificuldade em se encontrar um adesivo de grande 
aderência entre o plástico e o vidro,que fosse capaz de suportar a 
água Durante um intervalo de tempo de aproximadamente um 
mês,um professor do Instituto de Química da Unicamp que realizou 
diversas pesquisas no assunto,Prof.Dr. Fernando Galembeck foi 
consultado sobre qual seria o adesivo adequado para o 
experimento.A resposta final dada pelo professor foi a de que um 
tratamento deveria ser realizado no saco plástico para que assim a 



aderência pudesse ocorrer,mas que o curto período de conclusão 
do experimento inviabilizava a sua realização.Para uma próxima 
abordagem,recomenda-se o contato imediato com o professor 
citado,para que o tratamento mencionado seja feito e viabilize a 
finalização do experimento. 
 Outro item observado que poderá sofrer mudanças em um próximo 
semestre é o fato de que o ar que está dentro do saco plástico limita 
o deslocamento angular realizado pelas placas de vidro.Uma opção 
a ser estudada é a de se inserir um pequeno canudo plástico na 
parte superior do saco,de forma que o ar possa ser eliminado,não 
comprometendo o movimento. 
 
 
Conclusão 
 
A disciplina Tópicos em Ensino de Física II possui grande 
importância para a formação de um profissional em educação.Na 
Física,muitas vezes apenas o conteúdo teórico é passado ao 
aluno,que ao se tornar professor,tende a preparar suas aulas da 
mesma forma em que aprendeu,ou seja,praticamente 
desconsiderando-se a parte experimental. 
Quando um aluno recebe uma explicação de algum fenômeno físico 
através da prática em laboratório,consegue assimilar o conteúdo 
com o seu cotidiano,surgindo a aprendizagem.É fundamental que 
disciplinas como esta tente aproximar tanto o aluno que está 
cursando a graduação quanto o que nos visitaram,de um 
laboratório. 
O levantamento de questões,a manipulação dos experimentos(os 
alunos instrutores não os manipulavam) por parte dos convidados 
instiga e promove uma maior aceitação da Física. 
Realizar experimentos que serão utilizados por um tempo 
considerável  para palestras como a descrita nesse relatório é de 
grande satisfação e contribuição para o Ensino de Física.   
 
Referências: 
 
  -[1]        
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/
F809.htm 
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F809, F 609, F 709 
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 Alunos participantes  
Avaliação e Tarefas 

Aqui você encontrará notícias sobre esta disciplina, comentários sobre seu andamento, relação de projetos (deste semestre e de semestre 
anteriores), critério de avaliação e outras notícias importantes 
 
Todos os membros do Instituto e convidados podem colaborar com informações, arquivos, comentários, etc, ligados à Instrumentação para 
o Ensino e Iniciação Científica. Escrevam:  lunazzi (arroba) ifi.unicamp.br 
 
O Responsável é o coordenador das disciplinas, Prof. Lunazzi, que estará atualizando esta página durante todo o 1o semestre de 2.009. 
As consultas são na sala dele no Laboratório de Óptica, prédio da Física ao lado da Eng. Civil, 2as e 4as das 17 às 20 h, convém ligar 
antes, T 3521-2451 (R 12451). 
 
Parafraseando The Beatles en "The End": "And in the end, the teach you take, is equal to the teach, you make" 

Lista de Projetos e 
Relatórios Finais 

 
Relação de Videos 

Experimentos 
Disponiveis para 
Empréstimo 

Onde comprar 
experimentos 

• Contate-
nos  

 

ATENÇÃO! 
ALUNOS DE F 809 DEVEM SE MATRICULAR EM F 609 
Depois de cursar terão a disciplina reconhecida. 
 
- Sob aprovação do coordenador, alunos podem começar a cursar antes do inicio do semestre. Aproveite as férias! 
 
- Temos uma nova disciplina, optativa: EX-001 (turma G, conferir) "Apóio ao Ensino de Física" para qualquer aluno da UNICAMP, inclusive 
de Pós-Graduação. Consiste em preparar o atendimento a alunos de escolas públicas, indo às escolas ou recebendo-os em nosso espaço de 
exibição. Além de ser boa para alunos de Licenciatura, é apropriada para alunos do bacharelado que queiram ter mais aproximação com 
alunos de segundo grau. Acontece junto às aulas de F 709.  
 
- Nosso tradicional evento de apresentação de experimentos e trabalhos do 1o semestre de 2.009 para a comunidade do Instituto de Física e 
convidados vai acontecer como sempre no corredor lateral do prédio D, paralelo à Rua Landau: 
17 de junho, 4a feira, das 15 às 18 h (primeira parte, sendo 15-17 h o horário da primeira turma, e 

16-18 h o da segunda)  

18 de junho, 5a feira, das 16 às 19 h  (segunda parte, 16-18 o primeiro horário, 17-19 h o segundo). 

Ajude-nos a continuar com este serviço, faça contato conosco e opine, necessitamos saber que ele tem utilidade. 

 

Tipo 
Aluno Professor Outro (descreva em "Comentários")  

Nome completo 
 

Curso 
 

Instituição 
 

E-mail    (obrigatório) 
 

Dê sua nota 
8-10     5-7 0-4 
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(nos conte quem é 
você 
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Enviar Limpar Campos

 

 
 

Sites relacionados às Disciplinas F-609, F-709 e F-809 

 
Acesso a nossa sala virtual de aula no programa "Ensino Aberto" em:   www.prg.unicamp.br 
Quem quiser conhecer o funcionamento, pode-se postular a entrar como convidado e conhecer por dentro a sala de aula, contate-nos. Material 
dos semestres anteriores encontra-se disponível livremente no "Portal do Ensino Aberto". 
 
Evento "Exposição de holografia" para todo público, e permanente NÃO PERCA! 
 
"Experimente a Física" Evento que foi realizado no campus da UNICAMP 
 
Eventos de Ensino de Física no pais e no mundo  
 
Unicamp:   http://www.unicamp.br 
  
INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN http://www.ifi.unicamp.br/ 
 
Outros Sites Recomendados 
 
Revista Brasileira de Ensino de Física e Física na Escola disponível com textos na íntegra. 
 
Caderno Brasileiro de Ensino de Física com artigos mais simples e já com o texto completo na internet. O Prof. Lunazzi possui a coleção 
completa das revistas. 



 

 
 
 

 
Voltar à página inicial das disciplinas F 530, F 590, F 690, F 809, F 895 
 
Veja a estatística de acessos desde 2.007/06/22 Uns 10 acessos por dia!  
 

 
- [2] 

http://www.abcmc.org.br/mdcc/planetario_atividades.htm 
 

Planetário / Atividades atuais 

Atividades diárias/semanais 

Os planetários são projetores especiais capazes de projetar numa cúpula semi-esférica – que 
representa o céu – os planetas, estrelas e outros astros, além de reproduzir seus principais 
movimentos. Através dele pode-se mostrar o céu como é visto de qualquer local da Terra, o céu 
do passado, do presente e do futuro. Permite ainda a simulação de viagens espaciais para a 
Lua, outros planetas, pelo interior da Via Láctea ou para as proximidades de outras galáxias. 
Por meio do planetário e de outros equipamentos (projetores multimídia e/ou telescópios) são 
realizadas diariamente atividades para escolas e outras instituições.  
Atendimento: de segunda a sexta. Agendamento de segunda a sexta, das 7 as 11 horas e das 
13:30 as 16 horas, com Teka. 
São também realizadas aos domingos sessões públicas do Planetário de Campinas – 15:30 h e 
17:00 h (para maiores de 7 anos de idade). 

Atividades longas 
• Sessões escolares .......................................a partir da 1a série do ensino fundamental 
• O Sistema Solar Hoje ..................................a partir da 3a série do ensino fundamental  
ou ensino médio 
• As Constelações e suas lendas .....................a partir da 3a série do ensino fundamental 
ou ensino médio 
• O planeta Terra e seus movimentos ..............a partir da 5a série do ensino fundamental ou 
ensino médio 
• A Lua, suas fases e os eclipses .....................a partir da 5a série do ensino fundamental ou 
ensino médio 
• O Sol e sua influência na Terra .....................a partir da 5a série do ensino fundamental ou 
ensino médio 
• Investigando as estrelas e nebulosas ............a partir da 5a série do ensino fundamental ou 
ensino médio 
• Investigando as galáxias e o Universo ...........a partir da 5a série do ensino fundamental ou 
ensino médio 

 
As atividades escolares só são realizadas mediante reserva antecipada, através de ofício da 
escola ou outra instituição solicitante, enviada ao Planetário após contato telefônico ou pessoal 
para agendamento prévio de horário. Há diversos horários matutinos, vespertinos e noturnos. 
Escolas municipais de Campinas e instituições beneficentes são isentas de taxa. Para as demais 
é necessário o pagamento de taxa cujo valor depende da atividade solicitada, da época e do 
tipo de instituição: particulares, federais, estaduais de Campinas ou estaduais e municipais de 
outras cidades. 
Cursos de Astronomia, oficinas e palestras 
Pensando em disseminar o conhecimento das ciências do espaço e de como se deu a evolução 



de diversas civilizações, incluindo a nossa, a partir da compreensão dos fenômenos 
astronômicos, o Planetário de Campinas oferece periodicamente cursos e palestras para o 
público em geral e, por solicitação e agendamento prévio, para estudantes e professores. 
Exposições temáticas 
O Planetário de Campinas promove exposições temáticas que procuram apontar fatos recentes 
ou históricos da Astronomia e de outras ciências, considerando também suas implicações 
sociais. Pensando no público como expositor abrimos espaços para que alunos dos cursos, 
participantes das nossas atividade e profissionais da área possam expor suas fotos. 
Eventos especiais 
São realizados por ocasião de fenômenos celestes como eclipses, conjunções planetárias, 
aparecimento de cometas ou na comemoração de datas históricas importantes, com 
observações telescópicas dos astros, sessões do Planetário, apresentação de audiovisuais com 
eventual acompanhamento de shows musicais. 

 

 

Volta | Topo da Página
 

  

 
 

 
- [3] 

http://webensino.unicamp.br:8080/cursos/aplic/index.php
?&cod_curso=53075 

 
  
- [4] http://www.pt.wikipedia.org 

Origem 

Apesar de ser considerada há muito a civilização-mãe de todas as culturas 
mesoamericanas que lhe são posteriores, não está ainda claro qual foi o processo que 
deu origem ao estilo artístico nem se os seus traços culturais característicos foram 
inicialmente desenvolvidos na Área Nuclear Olmeca (Área Olmeca). Sabe-se que pelo 
menos alguns desses traços podem ter aparecido inicialmente em Chiapas ou nos Vales 
Centrais de Oaxaca. Uma das questões que se mantém em aberto é o porquê da 
existência de numerosos sítios olmecas na região da depressão do Balsas, em Guerrero. 

Contudo, qualquer que tenha sido a origem da cultura olmeca, a rede de trocas 
comerciais por ela estabelecida com várias regiões da Mesoamérica fez com que a sua 
influência cultural se tenha estendido muito além da Área Olmeca, como indicam 
trabalhos de arte olmeca encontrados em Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Vale do México e 
até no actual El Salvador. Entre os vestígios culturais desta influência encontram-se o 
culto das montanhas e das cavernas, o culto da Serpente Emplumada como deidade 
associada à agricultura, o simbolismo religioso do jade, além do próprio estilo artístico 
reelaborado nos séculos que se seguiram ao declínio dos principais centros urbanos 
olmecas. 



 Área nuclear olmeca 

 
 

Área nuclear olmeca 

Apesar da difusão cultural que alcançou por toda a Mesoamérica, excepto na região 
Ocidente, a região onde se encontraram evidências mais significativas da cultura olmeca 
foi a parte sul da planície costeira do golfo do México, situada entre os rios Papaloapan 
e Grijalva, aproximadamente a metade norte do istmo de Tehuantepec. A esta região 
correspondem o sul do actual estado mexicano de Veracruz e o norte do estado de 
Tabasco. Trata-se de uma região de clima quente e húmido. 

A região é atravessada por rios caudalosos que descem desde as faldas da Sierra Madre 
Oriental, como os Coatzacoalcos, San Juan e Tonalá, os quais inundam as suas margens 
na estação húmida. ctualmente muito modificada pela acção do Homem, esta região 
encontrou-se em tempos coberta por floresta tropical cerrada, sendo então habitat de 
numerosas espécies, actualmente em extinção no território mexicano, como o jaguar, 
arara e quetzal, várias espécies de répteis e o tapir. 

Os solos da região são ricos em húmus e de espessuras consideráveis. Em vários locais 
o petróleo brota à superfície por entre a vegetação. No entanto, não se encontram aqui 
muitos dos materiais utilizados pelos olmecas na confecção de objectos quotidianos e 
rituais achados nesta zona e em outras da Mesoamérica. Entre eles, encontram-se o jade, 
a obsidiana, a serpentina e o cinábrio. 

A pedra utilizada nos seus monumentos e construções era obtida em pedreiras situadas 
na Sierra de los Tuxtlas de onde eram extraídos blocos de basalto e outras rochas 
vulcânicas. Porém, estes locais encontram-se a cerca de cem quilómetros de locais como 
San Lorenzo e La Venta, o que por si só dá uma ideia da organização necessária para 
movimentar blocos de rocha com dezenas de toneladas de peso através de solos 
pantanosos e sem o auxílio de animais de carga (que não possuíam). 

Outros importantes centros olmecas desta zona são Tres Zapotes e Laguna de los 
Cerros. 

 



 História 

 Período inicial 

A história olmeca tem início em San Lorenzo, onde os traços olmecas característicos 
começaram a surgir antes de 1 200 a.C.. O desenvolvimento da civilização nesta zona 
provavelmente beneficiou da ecologia local de solos aluviais bem irrigados, o que 
permitia elevada produção de milho. Esta ecologia é comparável à de outros centros 
civilizacionais antigos: os vales fluviais dos rios Nilo, Indo e Amarelo, e Mesopotâmia. 
Pensa-se que a densa concentração populacional em San Lorenzo encorajou o 
surgimento de uma classe de elite que eventualmente garantiu a dominância olmeca, 
fornecendo igualmente a base social necessária à produção de artefactos simbólicos e de 
um luxo sofisticado, os quais definem a cultura olmeca. Muitos destes artefactos de 
luxo, feitos de jade, magnetite e obsidiana, tinham origem em locais distantes, 
sugerindo que as primeiras elites olmecas tinham já acesso a uma extensa rede 
comercial na Mesoamérica. O jade mais apreciado, por exemplo, era proveniente do 
vale do rio Motagua, na Guatemala oriental e a obsidiana era maioritariamente 
proveniente das terras altas guatemaltecas, nomeadamente de El Chayal e San Martín 
Jilotepeque. 

 La Venta 

O primeiro centro olmeca, San Lorenzo, foi abandonado quase totalmente por volta de 
900 a.C., praticamente ao mesmo tempo que ocorreu o florescimento de La Venta. 
Mudanças ambientais poderão ter estado na origem desta mudança, como a alteração 
dos cursos de alguns rios importantes que ocorreu por esta altura. A destruição quase 
total de muitos dos monumentos de San Lorenzo, ocorreu também neste período, cerca 
de 950 a.C., o que pode indicar uma sublevação interna, ou menos provavelmente, uma 
invasão.[7] Após o declínio de San Lorenzo, La Venta tornou-se o principal centro 
olmeca, desde 900 a.C. até ao seu abandono por volta de 400 a.C.. Durante este período 
foram ali erigidos vários complexos cerimoniais, entre os quais a Grande Pirâmide. 

 Declínio 

Não se sabe com clareza o que provocou a eventual extinção da cultura olmeca. Sabe-se 
que entre 400 e 350 a.C., a população da porção oriental da Área Nuclear Olmeca 
decresceu fortemente, e esta área manter-se-ia pouco habitada até ao século XIX. Esta 
perda de população parece ter sido originada por factores ambientais: talvez resultado 
de mudanças nos cursos de rios importantes, ou do seu assoreamento devido às práticas 
de cultivo. 

Qualquer que tenha sido a causa, poucos séculos após o abandono das últimas cidades 
olmecas, haviam-se estabelecido firmente culturas sucessoras. O sítio de Tres Zapotes, 
na orla ocidental da Área Nuclear, continuaria a ser ocupado bem para além de 400 a.C., 
mas sem os traços típicos da cultura olmeca. Esta cultura pós-olmeca, frequentemente 
designada epiolmeca, tem características semelhantes às encontradas em Izapa. 

 



Influência olmeca no exterior da área nuclear 

 
 

Principais sítios no actual México que evidenciam influências olmecas no registo 
arqueológico. 

Artefactos, desenhos, figuras, monumentos e iconografia de estilo olmeca foram 
encontrados nos registos arqueológicos de locais situados a centenas de quilómetros da 
área nuclear olmeca. Entre eles incluem-se: 

• Tlatilco e Tlapacoya, principais centros da cultura de Tlatilco no vale do 
México, onde os artefactos incluem figuras ocas do tipo cara-de-bebé e cerâmica 
com desenhos olmecas.  

• Chalcatzingo, no vale de Morelos, com arte rupestre e monumental bem como 
figuras de estilo olmeca.  

• Teopantecuanitlan, em Guerrero, com arte monumental e desenho urbano com 
características distintamente olmecas.  

Outros sítios mostrando possível influência olmeca incluem Abaj Takalik na Guatemala 
e Zazacatla em Morelos. As pinturas nas cavernas de Juxtlahuaca e Oxtotitlan são 
atribuídas pela maioria dos investigadores aos olmecas.  

Têm sido avançadas muitas teorias para explicar a ocorrência de influências olmecas 
muito para lá da sua área nuclear, incluindo o comércio de longa distância por 
mercadores olmecas, a colonização olmeca de outras regiões, viagens de artesãos 
olmecas a outras cidades, imitação consciente dos estilos artísticos olmecas por 
povoados em desenvolvimento - existe até quem defenda que os olmecas dominavam 
militarmente os territórios em redor da área nuclear ou ainda que a iconografia olmeca 
ter-se-á desenvolvido fora da área nuclear. 

A interpretação geralmente aceite, mas de forma alguma unânime, é a de que os 
artefactos de estilo olmeca, de qualquer tamanho, tornaram-se associados com o estatuto 
de elite e foram adoptados por caciques não-olmecas numa tentativa de consolidarem as 
suas lideranças.  



Inovações notáveis 

Como a primeira das civilizações da Mesoamérica, os olmecas são creditados, ou 
especulativamente creditados, com muitas criações, incluindo o jogo de bola 
mesoamericano, sangria sacrificial e talvez sacrifícios humanos, escrita e epigrafia, e as 
invenções do zero e do calendário mesoamericano. A sua organização política baseada 
em reinos de cidades-estado fortemente hierarquizados foi imitada por praticamente 
todas as civilizações mexicanas e centroamericanas que se lhes seguiram. Alguns, como 
o historiador de arte Miguel Covarrubias, postulam mesmo que os olmecas terão criado 
os antecessores de muitas das divindades mesoamericanas mais tardias.[14] 

 Sangrias e sacrifícios 

 
 

Altar 5 de La Venta. O bebé jaguar-homem inerte segurado pela figura central é visto 
por alguns como uma indicação do sacrifício de crianças. Em contraste, nos seus lados 
vêem-se baixos-relevos de humanos segurando bebés de jaguar-homem bastante 
vivazes. 

Existem fortes evidências da prática de sangrias ou auto-sacrifícios entre os olmecas. 
Têm sido encontrados numerosos espigões de raia e espinhos de agave, naturais e feitos 
de cerâmica, no registo arqueológico da área nuclear olmeca.[15] 

O argumento segundo o qual os olmecas instituíram os sacrifícios humanos é bastante 
mais especulativo. Não foram, até ao momento, encontrados objectos sacrificiais 
olmecas ou com influência olmeca e tão pouco se conhecem obras de arte olmecas que 
mostrem de forma inequívoca vítimas sacrificiais (semelhantes, por exemplo, aos 
danzantes de Monte Albán ou a cenas de sacrifícios humanos como as que podem ser 
vistas no famoso mural do campo de jogo de bola de El Tajín). 

Contudo, no sítio de El Manatí, foram descobertos, juntamente com outras oferendas 
crânios, fémures e esqueletos completos de recém-nascidos e fetos, o que deu azo à 
especulação sobre sacrifícios de crianças. No entanto, não é ainda conhecida a forma 
como estas crianças terão sido mortas.[16] Alguns autores também associam o sacrifício 
de crianças com obras de arte ritual olmeca onde se vêem bebés de jaguar-homem 
coxeando, como no Altar 5 de La Venta (à direita) ou na figura de Las Limas. Serão 
necessárias novas descobertas até que se obtenham respostas definitivas. 



 Escrita 

Os olmecas poderão ter sido a primeira civilização do hemisfério ocidental a 
desenvolver um sistema de escrita. Símbolos descobertos em 2002 e 2006 foram 
datados de 650 a.C.[17] e 900 a.C.[18] respectivamente, precedendo a mais antiga 
escrita zapoteca datada de 500 a.C.. 

A descoberta de 2002 no sítio arqueológico de San Andrés, em Tabasco, mostra uma 
ave, rolos de discurso, e glifos semelhantes aos hieroglifos maias posteriores.[19] 

Conhecida como o bloco de Cascajal, a descoberta de 2006 feita num local próximo de 
San Lorenzo, mostra um conjunto de 62 símbolos, 28 dos quais são únicos, gravados 
num bloco de serpentina. Um grande número de arqueólogos proeminentes considerou 
que esta descoberta será "a mais antiga escrita pré-colombiana".[20] Outros 
permanecem cépticos por causa da singularidade desta pedra, que está no facto de ter 
sido removida de qualquer contexto arqueológico, e porque não apresenta qualquer 
semelhança aparente com qualquer outro sistema de escrita mesoamericano. 

Existem também glifos mais tardios bem estudados conhecidos como epiolmecas, e 
apesar de existir quem creia que a escrita epiolmeca poderá representar um escrita de 
transição entre a escrita olmeca mais antiga e a escrita maia, tal conclusão não é 
consensual. 

 
 

A face traseira da estela C de Tres Zapotes 
Esta é a segunda data mais antiga escrita segundo a contagem longa que se conhece. Os 
numerais 7.16.6.16.18 traduzem-se em 3 de Setembro, 32 a.C. (calendário juliano). Os 
glifos em redor da data são o que se julga ser um dos poucos exemplares sobreviventes 
de escrita epiolmeca. 

 



 Bússola 

A descoberta de um artefacto olmeca composto de hematite apetrechado com uma 
marca de mira, que se mostrou experimentalmente ser totalmente operacional como 
bússola, levou o astrónomo estado-unidense John Carlson, após a datação do artefacto 
pelo método do carbono 14, a propor que "os olmecas poderão ter descoberto e utilizado 
a bússola (...) antes de 1000 a.C."[21] Carlson sugere que os olmecas poderão ter usado 
tais aparelhos para obterem orientação direcional de habitações e enterramentos. 

 O calendário mesoamericano de contagem longa e a invenção do conceito 
de zero 

O calendário de contagem longa utilizado por muitas das civilizações mesoamericanas 
subsequentes, bem como o conceito de zero, poderão ter sido criados pelos olmecas. 
Uma vez que os seis artefactos com as mais antigas datas segundo o calendário de 
contagem longa foram todos descobertos fora da região maia, é provável que este 
calendário seja mais antigo que a civilização maia e possivelmente uma invenção 
olmeca.[22] De facto, três destes artefactos foram descobertos na área nuclear olmeca. 
Porém, o facto de a civilização olmeca ter desaparecido cerca do século IV a.C., isto é, 
vários séculos antes da mais antiga data em contagem longa que se conhece, é um 
argumento contra a origem olmeca. 

A contagem longa requeria o uso do zero no seu sistema numérico vigesimal. Um glifo 

com aspecto de uma concha --  -- era usado como um símbolo do zero nas datas em 
contagem longa, a segunda mais antiga das quais, na estela C de Tres Zapotes, contém 
uma data correspondente a 32 a.C.. Este glifo é uma das mais antigas utilizações do 
conceito de zero na História.[23] 

 O jogo de bola mesoamericano 

Os olmecas, cujo nome significa "povo de borracha" na língua náuatle dos astecas (ver 
abaixo), são fortes candidatos ao título de inventores do jogo de bola mesoamericano, 
tão disseminado entre as culturas mesoamericanas posteriores e utilizado com 
propósitos recreativos e religiosos.[24] Uma dúzia de bolas de borracha datando de 
1600 a.C. foram encontradas em El Manatí, um paul sacrificial olmeca situado dez 
quilómetros para leste de San Lorenzo Tenochtitlán.[25] Estas bolas precedem o mais 
antigo campo de jogo de bola mesoamericano que se conhece descoberto em Paso de la 
Amada e datando de cerca de 1400 a.C.. O facto de estas bolas terem sido encontradas 
juntamente com outros objectos rituais, incluindo cerâmica e machados de jadeíte, 
indica que mesmo nesta data tão antiga o jogo de bola possuía conotações religiosas e 
rituais. 

 

 

 



 Arte olmeca 

 
 

Vasilha em forma de peixe, séculos XII-IX a.C. 
Altura:16.5 cm. 

As principais formas artísticas olmecas que sobreviveram ao passar dos séculos são a 
estatuária monumental e pequenas obras em jade. Muita da arte olmeca é altamente 
estilizada e usa uma iconografia que reflecte um significado religioso. Contudo, alguma 
arte olmeca é surpreendentemente naturalista, exibindo uma precisão relativamente à 
anatomia humana provavelmente apenas igualada na América pré-colombiana pela 
melhor arte maia da era clássica. Motivos comuns incluem bocas descaídas e olhos 
mongólicos, ambos vistos como representações dos jaguares-homens. 

Além de temas humanos, os artesãos olmecas dedicavam-se à representações de 
animais, por exemplo, as vasilhas em forma de peixe e de ave na galeria abaixo. 

Enquanto as figuras olmecas são encontradas abundantemente em sítios datados de todo 
o período formativo, são os monumentos em pedra como as cabeças colossais a imagem 
de marca da cultura olmeca. Estes monumentos podem ser divididos em quatro classes: 

• Cabeças colossais .  
• "Altares" rectangulares ou, mais provavelmente, tronos, como o Altar 5 

mostrado acima.  
• Escultura, como os "gémeos" de El Azuzul ou do monumento 1 de San 

Martín Pajapan.  
• Estelas, como o Monumento 19 de La Venta acima. Estes monumentos 

foram de um modo geral criados mais tarde que os tipos anteriores. Com 
o tempo evoluíram de simples representações de figuras, como o 
Monumento 19 ou a Estela 1 de La Venta, para representações de 
acontecimentos históricos, sobretudo actos de legitimação de 
governantes.[28] Esta tendência culminaria nos monumentos pós-



olmecas como a Estela 1 de La Mojarra, a qual combina imagens de 
governantes com escrita e datas de calendário.  

  Vida quotidiana 

 Etnicidade e língua 

Enquanto a verdadeira etnicidade dos olmecas permanece desconhecida, várias 
hipóteses têm sido avançadas. Em 1976, Lyle Campbell e Terrence Kaufman 
publicaram um artigo em que sugeriam existir um número importante de palavras de 
empréstimo que ter-se-ão aparentemente disseminado a partir de uma língua mixe-
zoque para outras línguas mesoamericanas.[37] Campbell e Kaufman propõem também 
que estes empréstimos linguísticos podem ser vistos como um indicador de que os 
olmecas, a primeira "sociedade altamente civilizada" da Mesoamérica, falavam uma 
língua que é um ancestral das línguas mixe-zoque, e de que terão disseminado um 
vocabulário específico da sua cultura entre os outros povos da Mesoamérica. 

Uma vez que as línguas mixe-zoque ainda são, e historicamente sabe-se que foram, 
faladas numa área correspondendo aproximadamente à área nuclear olmeca, e dado que 
a cultura olmeca é actual e geralmente vista como a primeira "alta cultura" da 
Mesoamérica, tem sido geralmente admitida como provável a ideia de os olmecas terem 
falado uma língua mixe-zoque.[38] 

 Religião e mitologia 

 
 

Monumento 1 de Las Limas, considerado como uma materialização importante da 
mitologia olmeca. O jovem segura uma criança jaguar-homem, enquanto quatro seres 
sobrenaturais se encontram gravados nos ombros e joelhos do jovem. 

Ver artigo principal: Mitologia olmeca 



As actividades religiosas olmecas eram levadas a cabo por uma combinação de 
governantes, sacerdotes a tempo inteiro, e xamãs. Os governantes eram provavelmente 
as mais importantes figuras religiosas, e as suas ligações às divindades e seres 
sobrenaturais olmecas dariam legitimidade ao seu poder. Existem também evidências 
consideráveis da existência de xamãs nos registos arqueológicos olmecas, 
particularmente as chamadas figuras de transformação. 

Não existem na mitologia olmeca quaisquer documentos comparáveis ao Popol Vuh da 
mitologia maia, e portanto qualquer exposição sobre a mitologia olmeca assentará 
sempre sobre interpretações de arte monumental e portátil que chegou até aos nossos 
dias (como a figuras de Las Limas, à direita), bem como em comparações com outras 
mitologias mesoamericanas. A arte olmeca mostra que divindades como a Serpente 
Emplumada e o Espírito da Chuva já existiam no panteão mesoamericano dos tempos 
olmecas. 

 Organização social e política 

São poucos os conhecimentos obtidos de forma directa sobre as estruturas social e 
política da sociedade olmeca. Embora a maioria dos estudiosos assuma que as cabeças 
colossais e outras esculturas são representações de governantes, não existe nada 
semelhante às estelas maias (ver desenho), onde são referidos os nomes de governantes 
específicos e as datas em que governaram. 

Como tal, os arqueólogos dependem dos dados que possuem, tais como os 
levantamentos de sítios arqueológicos feitos em várias escalas. Ocorre uma 
centralização considerável no interior da área nuclear olmeca, primeiro em San Lorenzo 
e depois em La Venta. Nenhum outro sítio da área nuclear olmeca se aproxima destes 
dois em termos de dimensão e qualidade da arquitectura e escultura. Por exemplo Diehl, 
refere-se a San Lorenzo e La Venta como "Cidades Reais e Rituais". 

Esta centralização demográfica leva os arqueólogos a propor que de um modo geral a 
sociedade olmeca era também ela mesma altamente centralizada, com uma estrutura 
fortemente hierarquizada, concentrada inicialmente em San Lorenzo e mais tarde em La 
Venta, com uma elite capaz de utilizar o seu controlo sobre materiais como a pedra para 
monumentos e água para exercer a liderança e legitimar o seu regime. 

Porém, duvida-se que mesmo durante os seus apogeus San Lorenzo e La Venta tenham 
controlado toda a área nuclear olmeca, apesar da sua dimensão. Existem algumas 
dúvidas, por exemplo, sobre se La Venta controlava Arroyo Sonso, situado apenas a 35 
km de distância. Estudos sobre os assentamentos dos Montes Tuxtlas, a cerca de 60 km 
de distância, indicam que esta área era constituída de comunidades mais ou menos 
igualitárias fora do controlo dos centros das terras baixas. 

 Vida nas aldeias e dieta 

Apesar da sua dimensão, San Lorenzo e La Venta eram sobretudo centros cerimoniais, e 
a vasta maioria dos olmecas vivia em pequenas aldeias semelhantes às actualmente 
existentes em Tabasco e Veracruz. 



Estas aldeias encontravam-se situadas em terrenos mais elevados e consistiam de várias 
casas dispersas. Às aldeias maiores poderia estar associado um templo modesto. As 
habitações individuais consistiriam de uma casa, um anexo associado, e uma ou mais 
covas de armazenagem. Um quintal próximo era utilizado para cultivar ervas medicinais 
e aromáticas e para pequenas colheitas como o girassol domesticado. Árvores de fruto 
como o abacateiro e o cacaueiro, provavelmente estavam disponíveis nas proximidades. 

Apesar das margens dos rios serem utilizadas para a plantação de colheitas entre os 
períodos de cheias, provavelmente os olmecas praticavam também a agricultura de roça 
para limpar matas e arbustos, e para obter novos campos de cultivo quando os antigos se 
encontravam esgotados. Os campos de cultivo situavam-se no exterior da aldeia e neles 
cresciam milho, feijão, abóboras, mandioca, batata-doce, bem como o algodão. Com 
base no estudo de duas aldeias nos Montes Tuxtlas sabe-se que o cultivo do milho 
tornou-se progressivamente mais importante na dieta olmeca, apesar da dieta ter 
permanecido bastante variada. 

Os frutos e vegetais eram complementados com peixe, tarataruga, cobras e moluscos 
obtidos nos rios vizinhos, e por caranguejos e marisco nas áreas costeiras. 

Outras fontes de alimento eram as aves e animais como pecaris, gambás, guaxinins, 
coelhos e veados. 

 História do estudo da cultura olmeca 

 
 

O machado de jade Kunz, inicialmente descrito por George Kunz em 1890. Apesar da 
forma de machado, com uma aresta ao longo da parte inferior, não é provável que este 
artefacto fosse utilizado fora de rituais. 
Altura: 28 cm. 

A cultura olmeca era desconhecida dos historiadores até meados do século XIX. Em 
1862 a descoberta fortuita de uma cabeça colossal próximo de Tres Zapotes, Veracruz 



por José Melgar y Serrano, tornou-se a primeira redescoberta significativa de artefactos 
olmecas. Na segunda metade do século XIX, vieram a lume artefactos como o Machado 
de Kunz (à direita) que foram identificados como pertencentes a uma tradição artística 
única. 

Frans Blom e Oliver La Farge fizeram as primeiras descrições detalhadas de La Venta e 
do Monumento 1 de San Martin Pajapan durante a sua expedição de 1925. No entanto, 
por esta altura a maioria dos arqueólogos estavam convencidos que os olmecas eram 
contemporâneos dos maias - mesmo Blom e La Farge estavam, nas suas próprias 
palavras, "inclinados a incluí-los na culura maia". 

Matthew Stirling da Smithsonian Institution efectuou as primeiras escavações científicas 
e detalhadas de sítios olmecas nas décadas de 1930 e 1940. Stirling, juntamente com o 
historiador de arte Miguel Covarrubias, ficaram convencidos de que os olmecas 
precediam a maioria das outras civilizações mesoamericanas conhecidas. 

Porém, em contraposição a Stirling, Covarrubias e Alfonso Caso, os maianistas Eric 
Thompson e Sylvanus Morley, sugeriam que os artefactos olmecas datavam do período 
clássico. A questão da cronologia olmeca chegou ao fim durante uma conferência 
havida em Tuxtla Gutiérrez em 1942, quando Alfonso Caso declarou que os olmecas 
eram a "cultura mãe" da Mesoamérica. 

Pouco tempo depois da conferência, datações por carbono 14 demonstraram a 
antiguidade da civilização olmeca, embora a questão da "cultura mãe" continue a gerar 
muita discussão mesmo passados 60 anos. 

 Etimologia do nome "olmeca" 

O nome "olmeca" significa "povo de borracha" em náuatle, a língua dos astecas, e era o 
nome asteca para o povo que vivia na zona da área nuclear olmeca nos séculos XV e 
XVI, cerca de 2000 anos após o desaparecimento do que conhecemos como cultura 
olmeca. O termo "povo de borracha" remete para a antiga prática, utilizada desde os 
olmecas até aos astecas, de extrair látex da Castilla elastica, uma árvore da borracha da 
região. A seiva de uma trepadeira local (Ipomoea alba), era então adicionada ao látex 
para formar borracha pelo menos desde o século XVI a.C.. 

Não se sabe como se autodenominavam os olmecas; alguns relatos mesoamericanas 
posteriores parecem referir-se aos antigos olmecas como "Tamoanchan". Outro termo às 
vezes utilizado para descrever a cultura olmeca é tenocelome, que significa "boca do 
jaguar". 
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 Cabeças colossais olmecas 

O aspecto da civilização olmeca mais largamente reconhecido, são as enormes cabeças, 
cobertas com o que parecem ser capacetes. Uma vez que nenhum texto pré-colombiano 
os explica, este monumentos impressionantes têm sido objecto de muita especulação. 
Antes consideradas representações de jogadores do jogo de bola,, é actualmente aceite 
que estas cabeças são retratos de governantes. 

São 17 as cabeças colossais desenterradas até hoje. 

Sítio Nº de unidades Designações 

San Lorenzo 10 Cabeças colossais 1 até 10 

La Venta 4 Monumentos 1 até 4 

Tres Zapotes 2 Monumentos A e Q 

Rancho la Cobata 1 Monumento 1 

Relativamente ao seu tamanho, as cabeças variam desde a cabeça de Rancho La Cobata 
com 3,4 metros de altura, até ao par de Tres Zapotes, com 1,47 metros de altura. 
Estima-se que as cabeças maiores pesem mais de 20 toneladas.  

As cabeças foram talhadas a partir de blocos individuais de basalto oriundos da Sierra 
de los Tuxtlas. As cabeças de Tres Zapotes foram esculpidas em basalto do Cerro el 
Vigía, na extremidade oriental dos Tuxtlas. Por outro lado, as cabeças de San Lorenzo e 
de La Venta, foram provavelmente talhadas em basalto proveniente do Cerro Cintepec, 
no lado sudeste dos Tuxtlas, talvez nas oficinas do sítio vizinho de Llano del Jícaro, e 
arrastadas ou levadas por rio até ao seu destino final. Foi estimado que seriam 
necessários os esforços de 1500 pessoas durante três a quatro meses para deslocar uma 
cabeça colossal desta forma. 

Algumas das cabeças, bem como muitos outros monumentos, foram mutiladas, 
enterradas e desenterradas, recolocadas em novos locais e/ou reenterradas. Sabe-se que 
alguns monumentos, e pelo menos duas cabeças, foram recicladas ou novamente 
talhadas, mas não se sabe se tal se deve apenas à escassez de pedra ou se tais actos 
tinham conotações rituais ou outras. Suspeita-se igualmente que o significado de 
algumas das mutilações vai além da mera destruição, mas alguns estudiosos não 
excluem conflitos internos, ou de forma menos provável uma invasão, como estando na 
origem destas mutilações. 

As feições das cabeças (nomeadamente as faces planas e os lábios grossos) têm sido 
causa de debate devido à sua aparente semelhança com características faciais africanas. 
Baseando-se nesta comparação, alguns têm insistido que os olmecas eram africanos que 
migraram para o Novo Mundo. Porém, os principais estudiosos da Mesoamérica 
actualmente rejeitam esta hipótese, e oferecem outras explicações possíveis para as 
características das faces das cabeças colossais. Outros fazem notar que, além do nariz 
achatado e dos lábios grossos, as cabeças exibem dobras epicânticas tipicamente 



asiáticas, e que todos estes traços faciais podem ainda hoje ser encontrados nos 
indígenas mesoamericanos actuais. 

Galeria 

 

Máscara olmeca 

 

Cabeça colossal no. 
6 de San Lorenzo 
Tenochtitlan 

 

Um dos dois "gémeos" 
de El Azuzul 

 

Vasilha em forma 
de ave, 1100 - 800 
a.C. 

 

Três 
machados,objectos 
rituais olmecas 

 

Um jaguar-homem 
olmeca 

 

Garrafa de estilo 
olmeca, supostamente 
de Las Bocas, 1100 - 
800 a.C. 

 

Pintura de estilo 
olmeca de 
Juxtlahuaca 
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Lentes delgadas 

 Al fijarse en los aparatos que se usan para resolver los problemas que se presentan 

en la práctica, entre los que interviene la luz, los más importantes son las lentes, ya 

que se usan mucho directamente, y como parte de aparatos más complicados. Por 

ejemplo: para que las personas que padecen ametropías ópticas, puedan ver 

correctamente, para observar pequeños objetos claramente, para observar objetos 

lejanos mejor que a simple vista, para fotografiar objetos o personas de los que 

convenga conservar la imagen, para proyectar transparencias y películas 

cinematográficas, e inclusive, el ojo presenta varias lentes para que puedan 

desarrollar sus funciones. 

Las lentes, por su forma, lo mismo que por la manera que se comportan al ser 

atravesadas por los rayos de luz, se clasifican en dos grupos, el de las lentes 

convergentes y el de las lentes divergentes. 

Las lentes convergentes, se caracterizan porque son más gruesas en el centro que en 

la orilla, pudiendo presentar tres formas diferentes: lente biconvexa (1), lente 

planoconvexa (2), menisco convergente (3). 

 

Fig. Tipos de lentes convergentes. 



Estas lentes se llaman convergentes, porque los rayos de luz que llegan a ellas 

paralelas, se refractan dos veces y después se cruzan en un mismo punto, que se 

llama foco, F (4); como las lentes funcionan igual en un sentido que en el otro, 

presentan dos focos, equidistantes de ellas. 

Debido a que los tres tipos de lentes convergentes funcionan de igual manera, para 

representarlos en los esquemas se usa una línea recta, terminada por ambos 

extremos en flechas, con sentido hacia fuera, debiendo marcarse también 

claramente sus focos. 

Las lentes divergentes, se caracterizan porque son más gruesas en la orilla que en el 

centro y pueden presentar tres formas diferentes: lente bicóncava (6), lente plano 

cóncava (7), y menisco divergente (8). 

 

 Estas lentes se llaman divergentes, porque los rayos que llegan a ellas paralelos, se 

refractan dos veces, resultando después divergentes, pero sus prolongaciones se 

cruzan en un mismo punto que también se llama foco de la lente F (9); como todas 

estas lentes funcionan igualmente en ambos sentidos, presentan dos focos virtuales 

equidistantes a ellas. 

Como las tres formas de lentes divergentes funcionan de igual manera, para 

representarlas en los esquemas, se usa una línea recta terminada en sus extremos 

por flechas, con de sentido afuera hacia el centro, debiendo marcarse claramente 

sus focos. 

Características de las lentes: 

Para estudiar gráficamente los fenómenos ópticos que se presentan en las lentes, se 

necesita conocer sus características, las cuales se indican gráficamente en la figura 

siguiente, características que son comunes a ambos tipos de lentes, por lo que el 

esquema presenta flechas en los dos sentidos. 

El plano óptico de la lente, es el plano central de ella, siendo lo que se representa 

con la línea LL’, del esquema. 

El centro óptico O, es el punto central de la lente. 



El eje principal AB, o simplemente eje, es la recta que siendo perpendicular a la 

lente, pasa por el centro óptico. 

Los focos principales F y F’, o simplemente focos, son los puntos donde se cruzan 

los rayos que llegan a la lente paralelos al eje principal, o sus prolongaciones. 

Distancia focal f, es la distancia entre el centro óptico y el foco, que en las lentes 

divergentes se considera negativa. 

La forma más sencilla de determinar gráficamente las imágenes de las lentes y sus 

características, consiste en usar una serie de rayos denominados notables. Estos 

son: 

Cualquier rayo que llegue a una lente convergente, paralelo al eje principal, se 

refracta pasando por el foco del otro lado (1). Cualquier rayo que llegue a una lente 

convergente pasando por el foco, se refracta paralelo al eje principal (2).  

• Cualquier rayo que llegue a una lente convergente pasando por el centro 

óptico, se refracta sin cambiar de dirección (3).  

Para las lentes divergentes, los rayos notables son los siguientes: 

• Cualquier rayo que llegue a una lente divergente paralelo al eje principal, se 

refracta en dirección del foco del mismo lado de la lente de donde viene la luz (4).  

• Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del foco del 

otro lado, se refracta paralelo al eje principal (5).  

• Cualquier rayo que llegue a una lente divergente en dirección del centro 

óptico, se refracta sin cambiar de dirección (6).  

POTENCIA DE UNA LENTE 

Se ha verificado experimentalmente que una lente es tanto más potente cuanto 

menor es su distancia focal. En símbolos: 

(para lentes convergentes) 

Por convención se ha establecido que si la distancia focal es de un metro la potencia 

es de una dioptría. Así la potencia se mide en dioptrías y la distancia focal en 

metros. De esta fórmula se deduce que para una distancia infinitamente grande la 

potencia es cero y los rayos no sufren desviación. 

La fórmula para lentes divergentes es análoga pero negativa: 

 



La formula de los focos conjugados es la misma que en espejos. 
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