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1. Introdução

A disciplina F 709 – Tópicos de Ensino de Física II – é coordenada pelo Professor 

Dr. José Joaquín Lunazzi, e foi organizada da seguinte forma: aulas presenciais no IFGW 

– Unicamp, atendimento ao público e a escolas de segundo grau (Ensino Médio) e 

atividades extraclasse, realizadas no laboratório de Óptica do IFGW – Unicamp.

O  atendimento  ao  público  e  escolas  envolve  a  realização  do  evento  de 

Holografia (EdH) – o evento de extensão mais antigo da Unicamp. Trata-se de uma 

exposição  didática  gratuita  envolvendo  uma  aula  sobre  óptica  de  imagens, 

experimentos de Física sobre reflexão e refração, e exposição de hologramas, bem 

como  o  experimento  chamado  'La  Nube',  quando  é  possível  se  experimentar  a 

sensação de se andar “Nas Nuvens”. Também são mostradas imagens 3D, quando os 

alunos  têm  a  oportunidade  de  aprender  mais  sobre  esta  tecnologia  e  também 

experimentar  a  visualização  destas  imagens  por  meio  de  óculos  bicolores 

disponibilizados  durante  o  evento.  É  possível,  inclusive,  obter-se  material  para 

construção de seus próprios óculos, se houver interesse. Neste semestre, recebemos 

escolas de Ensino Médio no Planetário Municipal de Campinas, localizado no bairro 

Taquaral,  em Campinas-SP.  Foram realizados  5  eventos:  um na  Unicamp,  para  os 

alunos da disciplina F 609 – Tópicos de Ensino de Física I – e quatro no Planetário 

Municipal de Campinas. A Figura 1, abaixo, mostra uma foto do Professor Lunazzi e 

alguns alunos / monitores durante a primeira visita ao planetário.

Figura 1. Primeira visita ao Planetário. Da esquerda para a direita: Luís Kakimoto, João Gabriel, 
Clarissa, Márcio, Danilo, Cassemiro e Professor Lunazzi, ao fundo.

Este relatório mostra as atividades realizadas neste semestre. No capítulo 2, 
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tem-se  os  relatos  do  meu  Diário  de  Bordo,  em  que  apresento  todas  as  tarefas 

desenvolvidas,  eventos realizados e aulas da disciplina.  No capítulo 3,  encontra-se 

algumas  fotos  3D montadas  por  mim.  No  capítulo  4,  fotos  de  alguns  eventos  de 

Holografia que participei. Por fim, no capítulo 5, tem-se as considerações finais.
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2. Diário de Bordo

21/02 - aula

- Encontro virtual com todos os alunos e professor via ferramenta de bate-papo do 

Teleduc.  Conversamos  sobre  aspectos  relativos  ao  andamento  da  disciplina  e 

combinamos horários extra para compor os 6 créditos exigidos. Ficou combinado que 

meu horário extra seria das 14h-16h e, para compensar os dias que teríamos eventos, 

sugeri  um horário das 13h-16h para ir  complementando aos poucos e o professor 

aceitou.

28/02 - aula

-  Aula na sala IF-12,  das 16h-17h45,  com o professor  online,  via  skype,  conforme 

combinado. O colega Luiz Kakimoto apresentou a caixa com os elementos do sub-

módulo  'Reflexão',  mostrando  o  uso  desses  elementos.  O  professor  Lunazzi 

acompanhou tudo pela web cam e complementava com comentários e questões para 

pesquisarmos para a próxima aula.

07/03 – aula

- Aula presencial na sala IF-12, das 16h-17h45. Nova questão para pesquisa durante 

semana seguinte e entrega na próxima aula, relacionada com o sub-módulo Refração. 

Conversa sobre as questões propostas para esta aula, relacionadas ao sub-módulo 

Reflexão, mostrado na aula anterior.  Apresentação pelo professor, junto com o colega 

Cassemiro, da caixa com os elementos do sub-módulo Refração, mostrando seu uso e 

promovendo discussões a respeito.

14/03 – extra aula

- Meu horário hoje foi das 15h-16h. Fiquei chateada por não ter conseguido chegar às 

13h, porque precisei  ir a uma agência bancária da unicamp resolver um problema 

pessoal e demorei mais de 2,5 horas para ser atendida.

- A lista referente aos materiais a serem mostrados na aula, enviada pelo professor via 

e-mail,  foi  impressa  (Caixa  Reflexão  I,  Caixa  Refração  I,  mala  preta  e  outros 

elementos).

- Depois, junto com o colega Gabriel, ajudei a conferir e arrumamos os materiais para 

colocar  no  carro  do  professor  e  levar  para  a  sala  de  aula,  pois  o  professor  iria 

apresentar todo o material visando a preparação para o evento de holografia que seria 

realizado com os aulos da turma de F-609.
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14/03 – aula

-  As listas impressas  foram entregues  para todos.  O professor  Lunazzi  apresentou 

todos os materiais levados (mala preta e lente de glicerina) e tudo foi conferido (de 

acordo com a lista impressa: caixas reflexão e refração inclusive), anotando os itens 

faltantes.

21/03 – aula / extra aula

-  Hoje o extra aula foi  no  mesmo horário da aula. O objetivo era conferir todo o 

material e preparar a sala IF-12 e LIEF para o primeiro evento EdH, realizado com os 

alunos da turma de F-609.

-  As  tarefas  propostas  para  mim foram realizadas,  montando a  lente  de  glicerina 

acima da lata verde na mesada da sala de aula, conferindo a água no umidificador, 

verificando o motor e cone gerados, ajustando. O professor esteve presente e outros 

colegas, explicando e ajudando. Instalei os hologramas no LIEF, colocando no suporte 

embaixo  das  lampadas  nas  bancadas.  Como  o  horário  já  era  17h45,   precisei  ir 

embora e, por isso, não instalei o holoprojetor. Por causa do horário, infelizmente não 

pude estar presente enquanto o professor explicava a montagem.

28/03 – extra aula

- Das 13h-16h. Acompanhei a conversa de uma aluna da pós com o Lunazzi, e os 

assuntos relacionados com difração com cds foram abordados,  inclusive vídeos do 

youtube (de autoria do professor) foram mostrados.

-  Junto  com  o  professor,  acompanhei  a  tradução  do  texto  em  esperanto  para  o 

português,  cujo  tema  era  Fotografia.  O  professor  explicava  o  processo  envolvido 

enquanto fazia a tradução, também mostrando alguns elementos relacionados (rolos 

de filmes, inclusive).

28/03 – aula

- Tema: Fotografia.

04/04 – extra aula

- Das 13h-16h.

- Discutimos sobre fotos 3D. Vimos uma série de materias relacionados, como um livro 

infantil,  jornais  da  Argentina  e  EUA,  e  experimentamos  diferentes  óculos  para 

visualização em 3D, observando qual tipo era melhor (vermelho/azul, vermelho/verde, 
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etc) e discutindo a qualidade das figuras impressas.

- Leitura do texto relacionado ao tema da aula.

- Pesquisa de como redirecionar o e-mail institucional para e-mail pessoal.

-  Conseguimos agendar a visita e o evento no plantério,  com os alunos do colega 

Gabriel.

-  Separação  do material  a  ser  levado para  a  aula,  inclusive  para  preparação  dos 

óculos, colocando tudo no carro do professor.

04/04 – aula

- Tema: Foto 3D, também fizemos os óculos durante a aula.

11/04 – extra aula e visita ao Planetário

- Das 13h-18h

-  Conforme  orientação  do  professor,  conferimos  (Gabriel,  Luiz  Kakimoto  e  eu)  o 

material das caixas Reflexão e Refração e deixamos todo o material arrumado para ser 

levado ao Planetário.

- Ligamos um conector do tipo 'vampiro' no holograma do  Michel Jordan

- Pesquisamos uma imagem do  Michel Jordan pelo Google Images, para ser utilizada 

no porta-retratos digital

-  Transferimos a imagem para o porta-retratos digital  e conversamos rapidamente 

como seria o procedimento para gravarmos um áudio e adicioná-lo à imagem, fazendo 

dessa forma um arquivo do tipo vídeo convidando as pessoas a verem o holograma

- Fomos ao Planetário e guardamos as caixas junto com o material do evento que já 

estava no local

- Nos dirigimos ao auditório onde o professor explicou como é o evento.

- Observamos uma imagem formada na parede, como no fenômeno que acontece em 

uma câmara escura (Figura 2)

- Junto com os colegas fizemos os testes relacionados à projeção de slides no evento,  

testando o som e os notebooks
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Figura 2. Imagem invertida formada na parede do auditório do Planetário Municipal de Campinas.

22/04 – EdH: Escola Professor A de Costa Santos

O evento foi realizado no Planetário. Cada grupo foi montado de acordo com a cor dos 

crachás e assim os monitores receberam os seus alunos, e sentamos para ouvir a 

palestra ministrada pelo professor Lunazzi. Durante a palestra algumas demostrações 

foram realizadas. Experimentos e outras demonstrações também foram realizados em 

um esquema de rodízio, com cada monitor responsável por seus alunos: Holografia, 

Reflexão, Refração, La Nube. A palestra continuou tratando sobre fotografia e filme 

3D,  quando  os  alunos,  utilizando  óculos  distribuídos  no  momento,  puderam 

experimentar este tipo de tecnologia. 

Os alunos pareciam estar bem envolvidos na palestra,  que foi  bastante didática e 

interessante. Percebi que os alunos que estavam sentados perto de mim, em alguns 

momentos comentavam entre si (ou comigo) algo sobre o que era mostrado no slide 

ou que tinha sido perguntado. Acredito que, embora de início os slides não estavam 

sendo  mostrados  completamente  por  causa  da  configuração do projetor,  isso  não 

atrapalhou o interesse dos alunos. No geral os alunos participaram tanto respondendo 

as  questões  colocadas  pelo  professor  Lunazzi  como  em  algumas  demonstrações 

realizadas depois; destes, destaco o La Nube e as Holografias, pois os alunos que 

acompanhei expressaram que acharam bastante interessante.

09/05 – EdH: E E Professor Francisco Álvares

O  evento  foi  realizado  no  Planetário,  seguindo  o  planejamento  de  costume: 

recebimento dos alunos de acordo com a cor dos crachás, distribuídos aleatoriamente, 

palestra ministrada pelo Prof. Lunazzi, rodízio de experimentos de reflexão e refração, 

hologramas e “La Nube”. Em comparação com a escola anterior, tive a impressão de 
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que  os  alunos  estavam  menos  participativos.  No  entanto,  em  alguns  momentos 

participaram mais, durante a palestra, a visualização dos hologramas e do “La Nube”.

16/05 – extra aula

- Professor Lunazzi mostrou experimento do radiômetro, e conversamos sobre quais 

são os limites aceitos para o sistema solar, como são definidos, realizando pesquisas 

na Internet inclusive.

- Aprendemos como fazer foto 3D e praticamos com o Gimp.

16/05 – aula

- aula sobre montagem 3D.

23/05 – EdH: EMEF Professor André Tosello

O evento foi realizado no Planetário, seguindo o plano de costume. A novidade foi o 

experimento do radiômetro, demostrando pelo professor Lunazzi durante a palestra. 

Esta  escola  parecia  bastante  interessada  e  estava  muito  participativa.  Durante  a 

palestra, aplaudiram bastante após o vídeo do teatro de sombras, como se estivessem 

vendo ao vivo.  Perguntaram o que eram os 'animais imortais'.  Expressaram terem 

gostado do experimento da Lente grande, achando bem 'legal', na linguagem deles, e 

interessante.  Também  durante  os  experimentos  de  reflexão  e  refração,  fizeram 

bastante perguntas para mim. Gostaram dos hologramas, tentavam tirar fotos com o 

celular.  No “La Nube”, quando ficaram bastante tempo brincando com os espelhos 

planos,  como se estivesse 'caindo'  em 'buracos'  por causa da reflexão do teto do 

espaço do planetário. Incentivados por mim e pelo monitor Márcio, que tirava fotos, 

corriam  e  tentavam  pular  'nas  nuvens'.  Alguns  ficavam  com  medo  de  'cair'  em 

buracos. Para mim, foi o que eles mais gostaram.

30/05 – extra aula

- conversa com Prof. Lunazzi sobre as imagens 3D que eu tinha feito das professoras, 

me ajudando a corrigir os erros do procedimento.

- vi um livro do lunazzi da decada de 80, com fotos 3D inclusive de D.Pedro. O livro se 

chama 'A estereoscopia no Brasil', o autor: José Inácio Parente.

-  preparação das  lâmpadas  preenchidas  com água para o experimento  'chico  rala 

coco'. Impressão da folha escrito “CHICO RALA COCO”.
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30/05 – aula

- aula sobre velocidade da luz nos meios, v < c, discussão das deduções apresentadas 

no livro de Feynman.
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3. Montagem 3D

O  GIMP  é  um  programa  livre,  disponível  para  Linux  e  Windows,  para 

manipulação  de  imagens.  A  sigla  GIMP originalmente  significava  General  Image 

Manipulation Program, depois foi mudado para GNU Image Manipulation Program. 

Possui os recursos para ser utilizado na criação ou manipulação de imagens e 

fotografias.  Seus  usos  incluem  criar  gráficos,  redimensionar  fotos,  alterar  cores, 

combinar  imagens  utilizando  camadas,  remover  partes  indesejadas  e  converter 

arquivos entre diferentes formatos de imagem digital. 

Utilizando este programa, foram montadas as imagens 3D abaixo mostradas, 

nas Figuras 3 a 4. Na Figura 3, foto da escultura “O Pensador”. 

Figura 3. Montagem 3D de foto da escultura “Pensador”.

Na Figura 4, abaixo, estão as fotos de duas professoras que participaram dos 

eventos  EdH.  Estas  fotos  estão espelhadas,  para  corrigir  a  inversão de  cores  que 

ocorreu. Também não era necessário fazer a expansão para 200% em uma direção. 

Tais erros de procedimento foram corrigidos pelo professor em uma extra aula, quando 

pude aprender mais e ter mais conhecimento para montar as minhas próprias fotos 

3D.
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Figura 4. Montagem 3D de foto de professoras que participaram do EdH.
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4. EdH

Neste capítulo estão apresentadas fotos de alguns eventos que participei, algumas tiradas por 

mim, pelo celular, e outras disponibilizadas pelo Prof. Lunazzi.

Figura 5. EdH: E E Professor Francisco Álvares. Organização do evento em 09/05.
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Figura 6. EdH: E E Professor Francisco Álvares. Alunos brincando com o “La Nube”.

(a) (b)

(c)

Figura 7. EdH: EMEF Professor André Tosello, em 23/05. Em (a), aluna vendo sua 
imagem na colher. Em (b), alunos no experimento chamado 'quebra-cara'. Em (c), 

alunos vendo os hologramas. 
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5. Considerações finais

Nesta disciplina tive a oportunidade de aprender na prática, quero dizer, com experimentos 

didáticos, diversos fenômenos relacionados à óptica e sua demostração para escolas. Receber os 

alunos  no  Planetário,  toda  a  organização  do  evento,  e  observação  dos  resultados  positivos 

alcançados  certamente  serão  importantes  para  minha  formação  como  professora.  As  aulas 

ministradas  pelo  Professor  Lunazzi,  bem  como  as  aulas  em  horários  extra,  também  foram 

importantes neste processo.


