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Resumo  

 

Este relatório contém um relato de todas as atividades desenvolvidas na 

disciplina F 709 – Tópico de Ensino de Física II, desenvolvida no segundo semestre de 

2009 e ministrada pelo professor José Joaquin Lunazzi. As atividades constam das 

exposições de holografia que aconteceram no prédio da Faculdade de Educação (FE) na 

Unicamp, e a realização de experimentos na Escola Estadual Professor João Lorenço 

Rodriguês com ajuda dos amigos José Marcio de Lima Oliveira, Alex Gomes De 

Oliveira, Ronald Simha Haiat Vieira Mota. 

 

Introdução  

 

A Física é o campo da ciência que investiga os fenômenos e as estruturas 

mais fundamentais da natureza. O conhecimento acumulado neste campo tem 

possibilitado à humanidade compreender aspectos cada vez mais complexos da 

natureza e, através dele criar sistemas, dispositivos e materiais artificiais que tem 

contribuído decisivamente para o progresso tecnológico.  

Se pegassemos a definição de física mostrada acima e comparassemos com a 

física mostrada nas salas de aula, das mais diversas escolas brasileiras de hoje, com 

certeza diriamos que são “físicas” completamente diferente, que poderiamos até definir 

de formas diferentes; talvez chamar a física da escola de física escolar para dar uma 

diferenciada maior, e defini-la como: a disciplina escolar onde o aluno é apresentado a 

um conteúdo da teoria dos fenômenos da natureza e depois é treinado a resolver 

problemas. 

Resolver problemas tem um lado necessário, bem como imbecilizante. É 

necessário, porque na vida precisamos superar problemas, como transporte, 

alimentação, moradia. Mas é imbecilizante, porque não levamos em conta que sendo a 

vida intrinsecamente problemática, não tem propriamente solução.  

O grande mercado que os vestibulares se tornaram nos dias de hoje, a 

resolução de problemas em massa acabou ficando como a  solução para a garantia de 

um melhor resultado nas provas de seleção para o ensino superior.  

Converser um professor a deixar esse método de lado e faze-lo seguir o 

princípio de investigar os fenômenos e as estruturas mais fundamentais da natureza, é 



praticamente pedir que deixe de lecionar, pois práticamente não havera espaço para 

esse profissional no mercado.  

O aluno esta cada vez mais distante da realidade da ciência e tecnologia 

agregada ao mundo cotidiano.  Eles estão se tornando dependentes da tecnologia de 

computadores, orkut, blogs entre outros como programas de TV e aparelhos 

eletrônicos, enquanto o certo é justamente o contrário predominar, a tecnologia ser 

dependente do ser humano.  

Logo, fazer as crianças e os jovens de hoje, ter um maior contato físico com a 

física, virou necessidade. É por isso que essa disciplina tem a acrescentar e ajudar 

muito na formação, tanto de nós graduandos quanto dos diversos meninos e meninas 

que frequentaram as apresentações de holografia e puderam ver experimentos 

apresentados em uma escola pública de Campinas. 

 

Dinâmica do Curso 

 

Nas primeiras aulas nos reuníamos com o professor José Joaquin Lunazzi, 

professor da disciplina F 709, onde ele nos mostrou as palestras de holografia que 

iriamos ministrar aos alunos visitantes, bem como delinear tarefas a serem realizadas 

no decorrer do semestre. Foi nessas aulas que houve a formação do grupo que 

realizou experimentos em uma escola estadual de Campinas (ver próximo capitulo). 

Houve em uma dessas aulas, uma apresentação muito boa e interessante de 

uma pretendente aluna de artes cênicas falando um pouco sobre a voz, entonação, 

exposição além de técnicas de aquecimento e melhoramento da voz. 

Quanto a palestra sobre holografia – forma de registrar ou apresentar uma 

imagem em três dimensões – foi apresentada aos alunos do Ensino Médio em uma 

hora e meia com algumas apresentações práticas durante e após a mesma, totalizando 

uma permanência de, aproximadamente, três horas nas quais os estudantes tiveram 

contato com explicações e experimentos sobre reflexão, refração e difração da luz. 

A dinâmica das apresentações teve sempre um roteiro a ser seguido. Primeiro 

os alunos chegavam a Unicamp onde se dirigiam a uma sala da Faculdade de 

Educação, e ao som de “What a Wonderful World”, interpretada por Louis Armstrong 

eles recebiam um crachá sendo dividido em quatro grupos com cores diferentes e já 

eram apresentados a uma primeira imagem holografica do Michael Jordan (um dos 

maiores jogadores americano de bascket) e então seguiam para seus lugares 

aguardando o inicio da palestra. 



Dava-se então inicio a palestra com a apresentação do professor Lunazzi e se 

seguia de uma forma bem interativa: em alguns momentos eram feitas perguntas aos 

alunos; há uma demonstração do comportamento de uma lente; vídeos são passados, 

um deles, inclusive, com imagens 3D, necessitando que todos estejam com óculos que 

permitem a visão de imagens 3D.  

Depois das apresentações os grupos então seguiam, separados cada um com 

sua cor de crachá, para os experimentos de reflexão da luz,  outro foram apresentados 

à experimentos de refração da luz e os outros dois iam para os laboratórios de óptica, 

onde um dos grupos observava o ambiente com os espelhos “La Nube” e o outro 

observa imagens holográficas, bem como a holo-TV. Um rodízio era feito até que todos 

os grupos passem por todas as apresentações. 

Nesse sentido, não só fazemos os alunos terem contato com a Ciência e seu 

progresso, mas também trazemos o aluno ao campus e assim, indiretamente, 

podemos exercer certa influência em seu imaginário mostrando o conhecimento e a 

“verdade” como sendo construções humanas.  

Ao todo, foram realizadas quatro apresentações, sendo que a primeira delas 

foi ministrada pelo professor Lunazzi, a segunda pelos alunos Luís Ricardo e José 

Márcio, a terceira pelos alunos Bruno Gomes e André e a quarta, novamente, pelo 

professor Lunazzi. 

A primeira apresentação foi feita para alunos de uma escola de Vinhedo no dia 

vinte e três de outubro. Foi ministrada pelo coordenador da disciplina para que 

pudéssemos ter contato e estarmos aptos para as apresentações posteriores. Os 

experimentos, ao final da palestra, foram ministrados pelos bolsistas do SAE que 

sempre estão presentes nesses eventos. Com esta apresentação prática, nós, alunos 

de F -709, aprendemos o roteiro a ser seguido para, também, apresentar nos eventos 

posteriores. 

A segunda apresentação foi feita no dia seis de novembro e apresentada por 

mim (Luís Ricardo) e pelo aluno José Márcio. Foi recebida uma escola de Paulínia, na 

qual um dos professores (o que trouxe os alunos) é um ex-aluno de F -709. Notamos 

que os alunos conversavam bastante e foi necessária a interrupção solicitando silêncio 

da turma. O professor postou algumas observações no “Ensino Aberto” mostrando 

algumas melhorias feitas em relação à apresentação anterior: 

“Esquecemos da pergunta "Quantas lentes tem na sala?" mais uma vez; 

temos de incorporar nas figuras. Colocamos espadas para "La Nube" (elas devem estar 

horizontais e apontando para quem as vê pelo espelho e vem chegando), e o percurso 

aproveitou o novo corredor de cimento feito ao lado da casinha, de maneira que o 



problema do sol refletido no espelho foi mínimo. Tínhamos lâmpada de fenda em 

Refração e Reflexão. E uma quarta cortina preta deixando a sala mais escura. E caixas 

para apoiar as sacolas de água dos prismas, não houve mesa molhada.” 

A terceira apresentação foi ministrada no dia treze de novembro pelos alunos 

André e Bruno, onde nessa não pude estar presente. 

A quarta, foi a apresentação com maior público, quarenta e quatro 

participantes, e todos vieram de Vinhedo acompanhados de alguns professores. A 

professora que organizou a visita já cursou a disciplina (é formada pela Unicamp). 

Seguiu o mesmo padrão das apresentações anteriores, inclusive, com a distribuição de 

prêmios para aqueles que respondiam algumas perguntas feitas pelo professor. Mesmo 

com o grande numero de alunos a apresentação foi tranquila, os alunos se 

comportaram e pela reação de todos deu para ver que o evento fez efeito em seus 

aprendizado.  

O que mais me marcou de todas as apresentações, foi sem duvida a reação 

do público. No inicio, quase todos estavam sempre dispersos, mas com o passar dos 

slides, ia se percebendo que a atenção deles era apreendida com mais intensidade. Os 

poucos que não se interessavam ao pouco iam se rendendo as belas imagens de 

sombras, a apresentação do teatro de sombra e todos iam ao delírio com as imagens 

3D.  

Todos ficaram impressionados com o experimento de “La Nube”, foi sempre 

um momento de muito aprendizado e diversão para todos.  

As imagens holográficas, principalmente a do menino no quadro gerava 

espanto em todos, e quase 100% das crianças olhavam atrás dele para ter certeza que 

o menino não estava dentro da parede. 

 

Um pouco sobre os experimentos 

 

Reflexão é um fenômeno físico no qual ocorre a mudança da direção de 

propagação da luz (desde que o ângulo de incidência não seja de 90°). Ou seja, 

consiste no retorno dos feixes de luz incidentes em direção à região de onde ela veio, 

após os mesmos entrarem em contato com uma determinada superficie refletora. 

Quando a luz incide sobre uma superfície e retorna para o meio em que 

estava se propagando, dizemos que ela sofreu reflexão. A reflexão difere da refração, 

pois a refração consiste no desvio de luz para um meio diferente do qual a luz estava 

se propagando. A reflexão pode ser de dois tipos: reflexão regular, quando os raios 

de luz incidem sobre superfícies totalmente polidas, e reflexão difusa, quando os 



raios incidem sobre superfícies irregulares. Essa última é a responsável pela percepção 

do ambiente que nos cerca.  

Para representar graficamente os raios de luz que incidem sobre uma 

superfície, existe as leis da reflexão, que nos auxiliam na visualização dos raios de 

luz sobre a superfície.  

São elas:  

1° lei – O raio incidente, o raio refletido e a normal são coplanares, ou seja, 

pertencem ao mesmo plano.  

2° lei – O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, r = i.  

 Na parte de demosntração dos experimentos mostramos algumas formas de 

espelhos como esplehos de verdade, pedaços de vidro que refletem a luz parcialmente  

e pedras polidas. Depois disso mostramos algumas experiencias legais com espelhos 

como no caso de uma lâmpada que tem a parte de baixo do bulbo espelhada, e 

quando acendida da a impressão de ter mais de um filamento quando na verdade só 

tem um.  

Uma outra lâmpada num recipiente com fendas é colocada na mesa para 

verificação dos ângulos de reflexão e de incidência. Com apenas uma fenda sobre a 

superfície da mesa, um espelho plano é colocado em frente, formando, 

aproximadamente, um ângulo de noventa graus entre os raios incidente e o refletido. 

O ângulo de incidência, como já explicado acima, é o ângulo formado entre o raio de 

incidência e a reta normal à superfície refletora. É possível mostrar que o ângulo de 

incidência e o de reflexão são iguais variando o ângulo entre os raios. 

Ao girar o recipiente no qual está a lâmpada, a luz passa por várias fendas e, 

ao projetá-las no espelho (posicionado com um certo ângulo entre os raios refletido e 

incidente), pode-se verificar que a divergência dos raio luminosos parece vir de dentro 

do espelho, da imagem que é formada nele. Há tambem um espelho côncavo e outro 

convexo no qual mostramos a divergência e convergência dos raios de luz. 

 

Experimentos realizados na Escola Pública de 

Campinas (José Márcio e Luís Ricardo) 

 

Realizamos quatro experimentos com alunos do Ensino Médio. 

O primeiro deles foi com uma turma de segundo ano e foi sobre o equivalente 

mecânico do calor proposto no caderno oferecido pelo governo do estado. 



Utilizamos um tubo de PVC com “tampa nas duas extremidades”, chumbinho, 

borracha, vasilha de alumínio, vasilha com gelo e sal, fita adesiva e termômetro. Com 

esse material foi possível observar que há produção de calor por meio do movimento. 

Alguns alunos acharam interessante, outros conversavam ao fundo da sala, 

mas logo ficavam em silêncio quando o solicitávamos. 

O segundo experimento foi sobre a máquina de Heron, também proposto pelo 

caderno oferecido aos alunos. Utilizamos o bulbo de uma lâmpada, alicate, uma rolha 

(para lacrar a lâmpada), dois tubos de cobre, barbante, um gancho e uma vela. Com 

esse material foi possível construir a “precursora” da máquina a vapor, segundo o 

Roteiro e apresentar a possibilidade de se utilizar a expansão de um gás para 

movimentar algo. 

Este experimento conseguiu captar mais a atenção da turma que o anterior. 

Os alunos ficaram interessados no resultado. Não houve problemas com disciplina. 

No terceiro experimento fomos montar uma "banda de garrafas pet" com a 

turma do segundo ano, utilizando apenas garrafas de refrigerante de seiscentos 

mililitros cheias de água. 

Como funciona: conseguimos quarenta garrafinhas de seiscentos mililitros e 

dividimos em cinco grupos com oito garrafinhas cada. Colocando uma certa quantidade 

de água em cada uma e com a ajuda de um violão conseguimos afiná-las em cinco 

notas necessárias para tocar o início da Nona Sinfonia de Beethoven. Foram 

necessárias as notas E / F / G / D / C. Depois de afinada para o som "sair" é preciso 

encostar a boca da garrafa no queixo e assoprar para baixo, saindo assim o som 

desejado. 

Quando chegamos na sala de aula e contamos para as turmas o que seria 

feito, todos acharam bem divertido e gostaram da ideia, porém ninguém acreditou que 

funcionaria. Muitos duvidaram. 

Dividimos a sala em cinco grupos e ensinamos eles a fazerem o som com a 

boca e esperamos um tempo para que treinassem um pouco antes de realizar o 

experimento. Depois disso, montamos a sala em um semi-círculo onde cada grupo 

ficava aglomerado em uma parte. Demos o comando de que quando apontássemos 

com o dedo para o grupo eles teriam que assoprar uma vez a garrafa e quando 

levantássemos a mão eles tinham que assoprar por um tempo mais longo. Foi quando 

começamos a fazer a música. O legal foi que muitos pediram que tocassem outra 

música mas apenas ensaiamos uma. 

Nem tudo foi perfeito com esse experimento, houve um aluno jogou a água 

que continha na garrafa em um outro amigo. Felizmente conseguimos conter logo a 



algazarra dos dois e evitar que todos se molhassem. O aluno foi retirado da sala pelo 

professor. 

O quarto e último experimento foi mais simples e realizado com a turma do 

primeiro ano. Eles estavam estudando equilíbrio estático e dinâmico e resolvemos 

seguir uma orientação do livro didático deles, que era a construção de uma balança de 

torque. 

Material: uma régua rígida de plástico, madeira ou metal; barbante; copinhos 

de plástico. O material foi simples de conseguir, a régua quase a maioria dos alunos 

tinha, barbante a escola cedeu e os copinhos conseguimos pegar com a cantina da 

escola. Montamos a régua simplesmente amarrando o barbante no meio da régua e os 

copinhos em outros barbantes que poderiam ser pendurados em lugares diferentes. 

Como massa a ser medida conseguimos alguma moedas, levamos bolas de 

gude e pedaços de papeis, além de borrachas, anel de lata e todo tipo de material que 

fosse interessante para a realização do experimento. Foi bem tranquilo, as turmas 

reagiram bem e compreenderam melhor a matéria, por fim, resolvemos alguns 

exercícios da apostila para complementar o experimento.  

 

Apresentação ao público da UNICAMP. 

 

Participei da apresentação da disciplina na quinta feira dia 10 de dezembro na 

primeira parte da apresentação, das 16 as 18 horas, e por conta da chuva poucas 

pessoas apareceram no local. Aproveitamos para deixar tudo pronto para as próximas 

apresentações. Arrumamos a mesa, o vídeo, onde foi necessário emprestar um 

computador do laboratório de óptica (agradecendo a ajuda do Costa, que sempre esta 

lá para dar uma mão). O pouco publico que apareceu para prestigiar foi bem 

recepcionado por todos os alunos da disciplina que estavam ali naquele horário para 

contar tudo que foi feito no decorrer do semestre. 

 

 

Conclusão 

 

Essa disciplina sem dúvida acrescentou muito na minha futura carreira como 

professor, pois apartir dela pude perceber como está distante a verdadeira física dos 

alunos do ensino médio. Pude ver em cada criança que passou pela exposição de 



holografia ou pelas que acompanharam os experimentos na escola, a alegria e a 

curiosidade pelo novo, pelo inovador. Com isso, posso concluir que se faz necessárias 

muitas disciplinas com esse conteúdo e com esse propósito na faculdade, 

principalmente para os alunos dos cursos de licenciatura, pois uma disciplina assim só 

tem a acrescentar tanto para quem a faz como matéria obrigatória para o curso, mas 

também para a sociedade, realizando assim o principal papel de uma Universidade.  
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