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RESUMO 

Esta proposta foi elaborada com a intenção de ajudar os professores em sua tarefa 

de passar conhecimentos de Física aos alunos, de uma forma inovadora, desmistificando a 

idéia de que essa disciplina, junto com a de matemática é muito difícil de ser aprendida, o 

que resultou na introdução de aulas teórica-experimentais. Para tanto, novas metodologias 

foram posta em prática, e uma delas foi o uso do lúdico, ou seja, emprego de brinquedos. A 

nossa proposta consiste em levar brinquedos para a sala de aula, os quais se tornarão 

elementos que estimularão os alunos a pensarem. Brinquedos e jogo são objetos de grande 

atenção para a garotada e os adolescentes no geral. Nesse material há um desafio para cada 

idade, para cada nível de cognição. De posse desse recurso, o professor induz o educando a 

discutir o funcionamento dos brinquedos, em aula, e também questionar situações do seu 

dia a dia, afim de avaliar seus conhecimentos prévios, obtendo-se dessa forma a avaliação 

diagnóstica do alunado. 

Foi feita uma pesquisa de vários brinquedos em diversas lojas do centro da cidade 

do Rio de Janeiro, principalmente nas adjacências da Rua da Alfãndega. Os brinquedos 

adquiridos são simples e de baixo custo, o que permitiu que eles fossem facilmente obtidos. 

Esses brinquedos foram catalogados em tabelas, as quais formam divididas em tópicos do 

livro de Física do Alberto Gaspar. De posse desses brinquedos levantados foram criadas 

duas aulas experimentais, para exemplificar. Desenvolvemos, portanto, uma aula sobre 

lançamentos verticais, horizontais e oblíquos utilizando uma rampa de brinquedo e uma 

bola e uma aula sobre pressão fazendo uso de uma pistola d'água. A idéia destas aulas é 

aplicar o recurso lúdico levantando perguntas sobre o experimento, e com base na resposta 

dos alunos (concepções prévias), iniciar uma aula, priorizando os conteúdos menos 

compreendidos. 
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Tradicionalmente a Física é considerada pelos professores uma disciplina difícil de 

ser ensinada e os alunos relatam dificuldades de aprendizagem dos conteúdos, fato que vem 

gerar preocupação aos seus pais, já que eles podem ficar reprovados. Além disso, a redução 

da carga horária desta disciplina, chegando a um número insignificante em alguns casos, 

ainda piora a situação. Por isso, procedimentos alternativos de ensino certamente são 

necessários para estimular a cooperação do alunado e aumentar o interesse pelos conteúdos 

ministrados nas aulas de física. Esses procedimentos devem ser dinâmicos, exigindo a 

participação interativa dos alunos. 

Atualmente existe uma tendência, retratada nos PCNs, de não aceitar a idéia do 

ensino de Física ser unicamente expositivo.[PCN,2002]. Ademais, boa parte dos alunos do 

Ensino Médio não são estudantes em tempo integral, o que exige ainda mais por parte do 

professor em termos do planejamento de aulas para atrair a atenção dos alunos. É sabido 

que os professores se encontram desguarnecidos de alternativas para escapar do ensino que 

privilegia a memorização. Há de se levar em conta que o professor em geral não é 

instrumentado, nem durante e nem após sua graduação, com técnicas para um ensino mais 

dinâmico. O emprego de experimento pode ser um meio de transição dos paradigmas 

tradicionais de ensino para construção de modelos alternativos de ensinar Física visando 

estimular e incentivar a participação dos alunos. (Ferreira, 1978) 

O nosso trabalho tem como objetivo selecionar experimentos para o ensino de 

física que sejam simples, barato, divertido e inovador. O uso do lúdico seria uma boa 

opção. A idéia é transformar os brinquedos em material didático para serem usados nas 

aulas. Tal material serviria como instrumento que possibilitaria implementar o raciocínio 

lógico do aluno ao mesmo tempo permitindo um entendimento melhor dos fenômenos 

físicos, envolvendo observações e medidas, previamente determinados pelo professor 

(Tamir, 1991). Dispondo deste material, o educando terá a oportunidade para testar suas 

próprias hipóteses sobre as experiências, proporcionando subsídios para o seu 

desenvolvimento cognitivo. Por outro lado, este material quebra o paradigma do ensino 

tradicional de física, onde os professores fornecem as respostas, antes mesmo de saberem 



quais são os questionamentos dos alunos, sem que eles desenvolvam uma mentalidade 

crítica. Na sala de aula, a posse desse material vai permitir que o professor chame a atenção 

para situações que os brinquedos propiciem, aguçando a curiosidade de seus alunos e 

depois explanando os conceitos através dos fenômenos observados, num debate na classe. 

Consideramos, que para o professor, existe um grande entrave na utilização de 

experimentos em sala de aula, pois a realidade do excesso de trabalho e as precárias 

condições do ensino no Brasil são fatores que, somados, desestimulam o professor a se 

utilizar deste procedimento. A idéia geral, por trás desse trabalho, é despertar o interesse do 

alunado para a área de ciências, empregando o lúdico, e também facilitar a vida do 

educador. 

O uso do lúdico ou ludicidade decorre da interação do sujeito com um dado 

conhecimento, sendo, portanto, subjetiva. Seu potencial didático depende muito da 

sensibilidade do educador em gerar desafios e descobrir interesses de seus alunos. Uma 

parte importante da ludicidade aparece ligada a aprendizagem quando o sujeito, 

independente de sua faixa etária, encontra-se com algo "novo", seja um conhecimento 

material ou lógico-matemático. Desvendar o desconhecido representa um desafio lúdico 

para o sujeito. Mas a possibilidade de contato com o inusitado não se prende 

necessariamente a uma novidade. Às vezes, o sujeito pode localizar algo "novo" naquilo 

que lhe parecia velho e familiar, quando for capaz de visualizar outras relações e outros 

aspectos ali presentes. Vale salientar uma informação importante: o lúdico no ensino não é 

uma estratégia didática que se pode dizer que "ocorrerá com hora marcada", isto é, algo que 

possamos controlar totalmente do tipo "vamos fazer uma brincadeira nos 15 minutos finais 

da aula para que na próxima os alunos saibam determinados conceitos." (Ramos,1991). 

O desafio lúdico encerra a possibilidade didática que poderíamos definir como 

conviver e gerenciar o caos, isto é, determinar situações de conflitos teóricos que estimulem 

o aprendiz a buscar uma solução. Esse ambiente didático deve preservar os direitos que 

temos de errar, de mudar de opinião, de errar de novo, de mudar de opinião novamente, até 

mesmo sem que esta trajetória represente um lado negativo na nota ou no aspecto afetivo 

do aluno. Não se trata, no entanto, de esperar que o aluno redescubra conceitos, mas de 

proporcionar condições de raciocínio, permitindo expor seu ponto de vista e ousar formular 

palpites e soluções. Os conceitos surgirão das analogias e generalizações decorrentes de um 



conjunto de experimentos, idéias, conflitos, que oferecemos ao aprendiz e não apenas de 

um didático que valha "tudo" ou "nada". Aliás, isso faz parte da essência do processo de 

conhecimento, seja na nossa cabeça ou num grande laboratório de pesquisa muito 

sofisticado (Ramos, 199 1). 

Neste trabalho, faremos um levantamento de brinquedos dos mais variados tipos e 

modelos, os quais podem se comprados em lojas do gênero, localizadas nas adjacências do 

centro da cidade do Rio de Janeiro, ou construídos pelos próprios alunos. Eles serão 

catalogados sob os temas contidos no tópico de qualquer livro didático de Física do Ensino 

Médio, a fim de informar sua aplicabilidade. Dentro deste catálogo, iremos selecionar 

alguns brinquedos, para servirem de ferramentas em duas aulas lúdicas. 

No ensino tradicional, o principal atributo da avaliação de aprendizagem é o de 

classificar os alunos, tendo por base a nota dada de cada um. Já para as aulas lúdicas, o 

critério de avaliação tem aspectos bem peculiares. Sugerimos transmitir a mentalidade de 

que os brinquedos são um novo recurso da avaliação diagnóstica e formativa dos alunos, no 

quesito que se referem as suas opiniões emitidas, baseadas no conhecimento teórico e 

prático, qual vem inovar o ensino de ciências (Millar, 1991). Neste modelo de avaliação, 

trabalharemos exclusivamente com a autonomia dos alunos, a fim de aprenderem a pensar, 

tomar suas próprias decisões. Será avaliada a cooperação entre alunos, que visará a 

comunicação, reflexão e argumentação entre eles - fatores imprescindíveis para o 

desenvolvimento da racionalidade e dos conteúdos metodológicos. 



I1 - METODOLOGIA 

Os professores de ciências, em geral acreditam que as aulas, no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, poderiam ser melhoradas com a introdução de aulas práticas, 

mesmo em escolas que apresentam equipamentos e laboratórios pouco utilizados. Um 

equívoco comum é confundir atividades práticas com a necessidade de um ambiente com 

equipamentos especiais para realização de trabalhos experimentais. Atividades práticas 

podem ser desenvolvidas em sala de aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos 

sofisticados. 

A proposta sugerida de se levar brinquedos para a sala de aula pode tornar-se um 

aliado para os professores no geral, tendo em vista que o trabalho prático é importante na 

Ciência e deveria ocupar um lugar de destaque no ensino. Os brinquedos e os jogos são 

fontes naturais de atração. Eles criam um desafio para cada idade, para cada nível de 

conhecimento cognitivo. O propósito dessas atividades que são conexos ao conhecimento 

científico é de induzir o corpo discente a resolver as questões que lhe são propostas, 

atuando, no caso, com os brinquedos; fazendo com que se estabeleçam relações entre o que 

eles vêem e de que forma eles correlacionam com sua vivência pessoal ou com a teoria 

vista na aula. (Foucault, 1984). 

De um ponto vista construtivista, não se almeja que o educando, por meio de uma 

demonstração, descubra novos conhecimentos. A principal serventia das experiências é, 

com apoio do educador, estender o conhecimento do aluno sobre os fenômenos naturais e 

fazer com eles o correlacione com sua maneira de encarar o mundo (KARMILOFF- 

SMITH, 1975). Essa abordagem metodológica privilegia a iniciativa do aluno porque cria 

chances para que ele discuta suas idéias com segurança e assimile os conceitos dos seus 

colegas de classe. Também, lhe dará oportunidade de implementar variados tipos de ações, 

tais como manipulações, reflexões, discussões e também escrita. 

Para o início da aula, empregamos alguns brinquedos, a fim de estimular a atenção 

dos alunos para os objetivos da aula. Seguido a isso, induzimos o educando a discutir o 

funcionamento dos brinquedos na aula, ou também pesquisar em que situações de sua 

rotina podem se empregar esse material lúdico, para saber quais são seus conhecimentos 

prévios. Com este resultado, realizamos uma avaliação diagnóstica do alunado. 



Despertada a atenção do aluno na aula, colhida as informações sobre o nível 

cognitivo dos alunos, o professor inicia uma discussão dos conceitos teóricos, 

correlacionando-os com a prática, através de atividades de conhecimentos físicos. O papel 

do professor é de mediar e estimular a aquisição de conhecimentos pelo aluno. 

Pode-se usar um outro recurso para comprovar se o educando, de fato, 

compreendeu os conceitos ministrados pelo professor. Tal recurso metodológico consiste 

em empregar brinquedos diferentes dos utilizados no começo da aula, e fazer observações 

detalhadas dos alunos, acompanhando suas dúvidas e curiosidades sobre a aula com 

material lúdico, e, nessa situação, fazer uma avaliação formativa do aproveitamento do 

educando, discutindo seus erros e acertos e aprofundando seus conhecimentos. 

Por outro lado, os brinquedos podem ser empregados como ferramentas, que 

estimulem o corpo discente a trabalhar em grupo, estudando os conteúdos teóricos 

necessários para a explicação do funcionamento de um brinquedo, obtendo um melhor 

aprendizado dos conceitos físicos. Os alunos também poderiam criar seus próprios 

brinquedos, confeccionando-os com materiais de baixo custo. Esses brinquedos depois de 

confeccionados, seriam apresentados em aula, acompanhados de roteiro de montagem e a 

parte teórica. Esta atividade seria parte da avaliação. 

As aulas apresentadas neste trabalho foram ministradas no Colégio Pedro 11, filial 

Engenho Novo. 



I11 - UTILIZANDO BRINQUEDOS 

3.1 -Introdução 

Alguém já se arriscou a dizer que somos todos crianças - e o que muda com a 

idade é o preço dos brinquedos. Talvez resida aí o apelo perene que esses tesouros da 

infância exercem sobre nossa memória e imaginação. Tocar esse ponto sensível de nossas 

emoções é o que é almejado ao utilizarmos o brinquedo como estratégia para o ensino. 

Realizamos uma pesquisa junto a várias lojas especializadas, localizadas 

principalmente nas adjacências do centro do Rio de Janeiro, a fim de catalogarmos 

brinquedos que poderiam ser utilizados nas aulas de Ciências. Com esses dados, foram 

preparadas três tabelas, onde agrupamos os brinquedos por assuntos referentes as três séries 

do Ensino Médio. De posse dessas tabelas, escolheremos alguns brinquedos chaves, para 

ilustrar duas aulas. 

3.2 - Brinquedos para serem utilizados na primeira série do Ensino Médio 

tópico 
Cinemática 

brinquedo 
Carrinho de corda, carrinho de rampa, carrinho de 

Força 

ficção, carrinhos simples de mesmo peso, 
cronômetro, sistema garra, roldanas 

Bola, rampa 
gravitacional 

As leis de 
Newton 

Pássaro em equilíbrio, plano inclinado, patins, 
lego, boneco que desce escada, patos que descem 

Movimento 
rampas. 

Montanha russa, yoyó 
circular 

Trabalho e Retroscavadeira de brinquedo, balança 
potência 
Impulso e 

quantidade de 

barco de brinquedo, ludião 
TABELA 1 - Brinquedos para aulas da primeira série do Ensino Médio 

Raquete, mesa de sinuca, pistola de bolas 

movimento 
Energia 

Hidrostática 
Foguete,estilingue,vara de atleta, looping, carrinho 
Bóia, esqui, piscina, bomba d'água, pistola d'água, 



Figura 1 Carrinhos de ficção e simples 

Os carrinhos são excelentes para experimentos 
com cinemática. Utilizando uma fita métrica ou um metro e 
um cronômetro podemos medir velocidade média. Com 
uma rampa é possível estudar plano inclinado. O atrito - 
estático pode ser calculado medindo o peso do carrinho e o ângulo em que o carrinho começa a 
descer a rampa. Também podem ser usados para medimos o atrito dinâmico, utilizando um 
peso, uma roldana colocada no final de uma mesa e uma fita métrica. O carrinho é puxado pelo 
peso. Para tal basta medimos a altura do peso ao chão e distância que o carrinho leva para 
parar após o peso atingir o chão. 

Figura 2 Carros iguais e alguns pesos 

Carrinhos simples ligados por elásticos e fios de náilon podem ser usados para mostrar 
o processo de choques, estudando conservação de movimento, medindo distância de recuo, onde 
se chocam, etc.. Acrescentando um peso a um dos carros ilustramos melhor a conservação de 
momento. 

Figura 3: bolas: de borracha, de tênis, bolinha de borracha dura, bolas de 
ping pong, bolinhas de gude. 1 



Uma simples bola pode servir para ilustrar lançamentos verticais, horizontais e 
oblíquos. Utilizando diferentes bolas podemos demonstrar diferentes coeficientes de 
restituição, bastando apenas deixá-las cair da mesma altura. 

7 
Figura 4 - Pistola de bolas 

Como, com a pistola, podemos lançar as bolas com diferentes ângulos, este 
simples brinquedo pode ser usado para estudar movimento oblíquo. Podemos medir o 
alcance, considerando que a força com que a bolinha sai é sempre a mesma. Muitas vezes 
os brinquedos não podem ser usados como experimentos precisos, mas podem fornecer 
uma boa aproximação. 

Figura 5- Relógio de brinquedo. 

Estes relógios que mostram engrenagens podem ser utilizados para o estudo de 
movimento circular. Podemos abrir um relógio velho e mostrar como um único movimento 
circular, provocado por mola ou bateria, pode mover três diferentes ponteiros (horas, 
minutos e segundos). Inclusive o professor pode fazer com cartolina dura as engrenagens 
para melhor demonstrar como as velocidades tangenciais sendo as mesmas provocam nas 
diferentes engrenagens velocidades angulares diferentes. 

Figura 6 - Lego 

Lego, apesar de ser um brinquedo caro, pode ser vendido com poucas peças por um 
preço menor, ou podemos comprar blocos de materiais mais baratos, imitação de lego. É 
um brinquedo que permite trabalhar equilíbrio, pois podemos montar diversas posições. 



Figura 7 - Equilibrista - 
vista iaerai do boneco 

Este brinquedo artesanal de madeira é muito interessante. Ele demonstra como a situação 
de equilíbrio instável é usada para fazer o boneco descer a escada. Devido a inércia, quando o 
boneco começa o movimento ele tende a continuar a se mover e sai da posição de equilíbrio instável 
provocando a queda do boneco no degrau de baixo. Ao encaixar no degrau o boneco continua a 
girar o suficiente para sair novamente da posição de equilíbrio e torna a cair no degrau de baixo 
continuando a descer. 

Figura 8 - Arte giratória 

Este brinquedo consiste num tambor que gira, onde colocamos quadros de papel 
cartão. Quando ele está girando pingamos cola colorida formando lindos desenhos. Este 
brinquedo ilustra o que acontece quando colocamos cola num referencial girante. É 
interessante para iniciarmos uma discussão sobre movimento circular. Podemos questionar 
os alunos. Se a cola não fica presa pelo atrito porque não sai pela tangente, mas apresenta 
um movimento radial para fora? O aluno deve perceber que como o papel gira junto com a 
cola com a mesma velocidade, o movimento resultante passa a ser radial. Podemos colocar 
uma moeda na extremidade de um disco, numa vitrola, e perceber que a moeda tende a sair 
pela tangente uma vez que ela não é arrastada pela vitrola. 

Outros brinquedos como autorama com loop, rampas, posto de gasolina com 
rampas curvas são excelentes para ilustrar condições de planos inclinados e de looping. 
Aviões com cordão podem ser usados para ilustrar movimento circular. Helicópteros, 
aviões de madeira leve (planadores) servem para demonstrar aerodinâmica. Mesmo 
gaivotas feitas de papel com diferentes formatos fornecem boa maneira de estudar 
condições de voo. 



Bomba de água, pistola de água, barquinhos de brinquedo com corda e sem corda 
podem ser usados para ilustrar pressão, Princípio de Stevin, Vasos comunicantes, Pascal e 
Arquimedes. 

Figura 9 Pistola de água 

Na parte de hidrostática encontramos muitos brinquedos que são excelentes para 
ilustrar conceitos físicos. A pistolinha de água pode ser desmontada para estudarmos a 
variação de pressão, pressão atmosférica e funcionamento de válvulas de entrada e saída. 
Ao compreender como este brinquedo funciona o aluno toma-se capaz de perceber como a 
pressão atmosférica pode ser usada em diferentes momentos do nosso cotidiano a nosso 
favor, como simplesmente beber líquidos com canudos. Esta pistolinha e outros 
experimentos simples estão ilustrados no capítulo 4. 

Figura 10 a) esquema de funcionamento de uma bomba de água, b) Bomba de 
água 

Na figura 10 mostramos como a bomba de água funciona. Quando o êmbolo sobe 
cria uma pressão menor no recipiente R.. Neste momento a válvula B abre deixando entrar 
a água vinda do recipiente de baixo. Ao mesmo tempo a válvula A fecha não deixando a 
água sair do recipiente R por cima. Quando o êmbolo desce, aumentando a pressão interna 
em R, a válvula B fecha não deixando a água voltar e o líquido armazenado no recipiente R 
é obrigado a subir, já que a válvula A se abre. Ao repetir a operação é armazenada mais a 
água acima do êmbolo que acaba escorrendo pela saída da bomba. Este simples 
funcionamento ilustra pressão atmosférica, variação de pressão ocasionando movimento e 
abertura e fechamento de válvulas. 

Figura 1 1 - Ludião 



O ludião pode ser feito pelo aluno com tampa de caneta ou conta-gotas. O 
funcionamento deste brinquedo é semelhante ao água-play, onde através de botões 
podemos variar a pressão interna empurrando bolas ou argolas. No ludião, ao 
pressionarmos a garrafa, a variação de pressão é transmitida a todos os pontos no interior da 
garrafa, inclusive no conta-gotas fazendo com que mais água entre nele. Isto provoca um 
aumento de peso e conseqüentemente aumento de densidade fazendo com que o conta- 
gotas desça. 

Figura 12 - Barquinho e pesos 

O barquinho boiando serve para trabalharmos o Princípio de Arquimedes. 
Podemos usar massinha de modelar para mostrar que a mesma massa pode afundar ou 
flutuar de acordo com a sua forma e assim aprofundarmos o conceito de densidade e massa 
específica. 

3.3 Brinquedos para serem utilizados na Segunda Série do Ensino Médio 

tópico 
Ondas 

brinquedo 
mola slink, prancha,bambolê, pêndulo, 

Som 

I Refração da luz I Prisma, 

lanterna, corda, caleidoscópio 
Trompete,berrante,piano, teclado de 

LUZ r - 
_ ;op10 

episcópio, binóculo, olhinho 

brinquedo,megafone,bateria de criança 1 
Fo~nn.esnelhns.caleidosc 

1 termodinâmica I 
TABELA 2 - Brinquedos para segunda série do Ensino Médio 



Figura 13- Mola Slink,. 

Molas slink são compradas com vários formatos e nelas é possível visualizar 
ondas transversais e longitudinais. Funcionam bem melhor que um desenho no quadro que 
não é capaz de mostrar movimento. 

Figura 14: Teclados de 
brinquedo e xilofone 

Os teclados podem ser utilizados para se dar uma aula de acústica. Podemos usar 
esse brinquedo para demonstrar as qualidades do som. Alguns teclados apresentam várias 
escalas musicais onde podemos tocar as oitavas. Alguns destes teclados têm funções de 
instrumentos que permitem tocar a mesma nota com instrumentos diferentes como 
guitarra, violão, caixa de música, flauta, etc. Quando acoplados a um computador, via 
line input, com um programa de captar ondas ( imitação de osciloscópio) é possível ver as 
diferentes formas das notas (timbres). Também é permitido tocar notas musicais com 
frequências diferentes e ainda modificar o volume (intensidade). Inclusive podemos 
medir frequências nestes programas. Os xilofones são ótimos para trabalharmos tubos 
abertos. 

Figura 15 - Luneta - 



As lunetas, binóculos, lupas podem servir para trabalharmos acoplamento de 
elementos ópticos. É possível fazermos esquemas do aumento das imagens em função das 
distâncias do objeto a lupa. 

Figura 16 - Mini projetor de slides. 

Com este mini-projetor de imagem é possível focalizar a imagem na parede e 
medirmos os parâmetros: distância do filme a lente, e da lente a parede e deteminarmos a 
distância focal da lente. O mesmo vale para lanternas projetoras como as da figura 15. 

Figura 17 - lanternas projetoras 

Figura 18 - Lanterna de fibras ópticas 

Estas lanternas de fibra dptica servem para trabalharmos ângulo limite em refi-ação. 

Espelhos de brinquedo podem ilustrar número de imagens entre espelhos, imagens 
em espelhos paralelos, Com uma lanterna lrtser e espeIhos podemo;.; desviar raios de luz, 
ilustrando reflexgo. Espelhos de bicicleta podem ser usados com espelhos convexos e 
espelhas de maquiagem, como espelhos côncavos. Cartões em 3D podem mostrar como 
hologramas funcionam. 



3.4 Brinquedos para serem utilizados na Terceira Série do Ensino Médio 

brinquedo 

1 campo 1 bússola I 

tópico 
Camvo elétrico 

Corrente elétrica Lâmpada elétrica, aquecedor elétrico, 
forninho elétrico 

eletroscóvio 

I Geradores e I Pilha, carrinho elétrico, multímetro I 
I circuitos elétricos I dimtal 1 

TABELA 3 - Brinquedos para as aulas da Terceira série do Ensino Médio 

Figura 19- a) Carrinho de controle. b) esquema da chave inversora 

Carrinhos de controle conectados por fio podem servir para iniciar uma aula de 
circuito elétrico simples, isto é um gerador (baterias), fios, chave dupla e um motor. 
Podemos também utilizá-lo para ilustrar aulas de cinemática, com velocidade constante e 
aceleração ( no caso do carrinho dispor de controle de velocidade) . Também trabalhamos o 
funcionamento das chaves duplas. 

Figura 20 Luzes de Natal 

As Luzes de Natal apresentam, em geral, conjuntos de 10 lâmpadas em série 
conectadas em 10, 15 ou 25 conjuntos em paralelos. Desta forma os conjuntos acendem em 
momentos diferentes. Podemos trabalhar com resistores em série e em paralelo usando 
estes circuitos de Natal. 



Figura 2 1 - Porta retrato com imãs 

Imãs são fáceis de serem obtidos, seja em alto-falantes, em enfeites de geladeira ou 
em brinquedos. Podem ser usados para trabalharmos linhas de forças, polaridades 
diferentes (atração) ou semelhantes (repulsão). Caixinhas de música com bailarinas 
dançantes são feitas com imãs girantes por baixo. Bonequinhos que se beijam são 
polaridades de imãs diferentes que se atraem. Podemos testar materiais que podem ficar 
imantados temporariamente ou permanentemente. 

Figura 21 - a) Avião b) Tartaruga mecânica -. 

Existem brinquedos cujos movimentos são acionados por circuitos elétricos, 

envolvem engrenagens, luzes e muitas vezes sons. Embora não sejam utilizados em um 

conceito específico da Física, podem servir para estudar o conjunto. 



IV - APLICABILIDADE 

4.1 - Introdução 

Escolhemos dois tópicos da Física para demonstrarmos a aplicabilidade dos 

brinquedos. O propósito dessas aulas lúdicas é o de levar conhecimento teórico para a 

realidade do aluno. Para isso, vão ser preparadas situações chaves, as quais, por sua vez, 

estimulem a participação do corpo discente na aula. O professor de ciências terá, portanto, 

um papel bem diferente, já que ele vai passar de mero transmissor de conhecimentos para 

um mediador de conhecimentos, onde o seu papel vai ser estimular os alunos a pensarem. A 

primeira aula apresentada será sobre vários tipos de lançamentos e a segunda versará sobre 

hidrostática. 



4 .2  AULA SOBRE LANÇAMENTOS VERTICAIS, HORIZONTAIS E 

OBLÍQUOS 

1)Objetivo: O nosso objetivo é o de trabalharmos os conhecimentos de movimentos 

vertical, horizontal e oblíquo aos alunos, utilizando brinquedos. Frisaremos tanto o 

aspecto qualitativo quanto quantitativo. 

2)Requisitos: Para um bom aproveitamento desta aula vai ser necessário que os alunos 

tenham anteriormente discutido movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente 

variado. 

3)Apresentação: Os brinquedos utilizados são: uma bola de borracha tipo frecoball, como 

na figura 22, e a super-rampa de lançamento da Roma Jensen, conforme ilustrado na figura 

23. O brinquedo vem com duas rampas e dois carrinhos. As rampas, que consistem de um 

plano inclinado, são confeccionadas de plástico apresentando um ângulo fixo de 17' Uma 

das rampas tem uma mola de compressão, que permite o lançamento de um carrinho com 

dois impulsos diferentes. Essa rampa pode formar vários ângulos com a horizontal, desde 

que calçada com livros ou outros suportes. Um pára-queda de brinquedo, que pode ser feito 

em casa completa o nosso kit. 

Figura 22 -bola de borracha 



bigura 23 - Kampa do conjunto J b  1 CAK 

Considerações iniciais: 

r'aremos as seguintes demonstrações: 

1. Vamos soltar a bolinha de borracha de uma altura determinada. 

2. Vamos lançar a bolinha de borracha para cima. 

Os alunos devem observar o que acontece. 

Queda livre: 

Soltamos a bola de uma determinada altura, conforme figura 24. Fazemos os 

questionamentos sobre o que acontece com a bola. 



L 
Figura 24 - Queda da bola de borracha 

Os alunos devem perceber que a velocidade inicial da bola é nula e concluírem que 

a trajetória é retilínea. Podem visualizar que a velocidade da bola está aumentando. Se os 

alunos não conseguirem chegar a estas conclusões o professor pode fazer as perguntas que 

os levem a observar mais detalhadamente o experimento. 

Com base no experimento da queda da bolinha, podemos levantar nossa primeira 

hipótese: Quando um corpo está em queda livre, sua trajetória é retilínea e sua 

velocidade varia com passar do tempo. 

Discutimos com os alunos a razão do movimento e o que eles entendem por 

queda-livre. Quando um corpo é solto de uma determinada altura, ele adquire um 

movimento de queda vertical, no qual sua quantidade de movimento varia com o tempo, e 

se nenhuma força atuar sobre ele exceto a força gravitacional dizemos que o corpo está em 

queda livre. Chamamos a atenção que a resistência do ar ser considerada desprezível. 

Tomemos, como exemplo, a figura 25, a queda de uma maçã de uma determinada 

altura. 



Figura 25- queda de uma maçã- [Gaspar, 20021 Figura 26- tubo de Newton [Gaspar, 20021 

Na figura 25 podemos ver a foto de múltipla exposição de uma maçã em queda 

livre de determinada altura, na qual as imagens desta vão se distanciando a medida que ela 

se aproxima do solo. Esta imagem é mostrada (cartaz ou transparência) para os alunos com 

a finalidade de perceber o efeito da aceleração. Podemos deixar cair outros objetos e 

perguntarmos o que aconteceria com um corpo mais leve ou mais pesado, a distância entre 

as imagens seria exatamente a mesma? Mostramos a segunda foto onde é visto o tubo de 

Newton (a queda se processa no vácuo) (figura 26). É difícil, sem fazermos uma foto 

chegar a uma conclusão. Esta deve ser feita através do raciocínio lógico. Inclusive é um 

bom momento para introduzimos a historia de Galileu e a Torre de Piza. Todos os corpos 

sofrem ação da força gravitacional, conhecida como força peso ou simplesmente peso (P). 

Essa força é resultado da atração da Terra sobre o corpo e é responsável pela variação da 

quantidade de movimento deste. Em geral, os alunos tendem a achar que se o corpo é mais 

pesado ele deve cair mais rápido. 

Como o movimento de queda livre apresenta a trajetória retilínea com aceleração 

constante, MRUV, já estudada em cinemática, logo as funções matemáticas que a 

descrevem são as mesmas. 



Onde y é o posição final, yo é o posição inicial, V,, é a velocidade inicial e g é a 

aceleração da gravidade, v a velocidade final. O sinal + indica que o movimento se dá na 

direção da aceleração. O corpo, devido a sua massa, sofre a ação da gravidade F = mg, 

esta força provoca nele uma variação de velocidade que depende da sua massa inercial, isto 

, A? 
e, m- = mg , como a massa inercial tem mesmo valor que a massa gravitacional, a 

At 

velocidade final será igual para qualquer corpo lançado simultaneamente da mesma altura. 

Queda com resistência 

Para iniciarmos esta etapa colocamos o pára-queda dentro de uma caixa e o 

deixamos cair. Depois o penduramos do lado de fora da caixa e tornamos a soltá-lo. Os 

alunos vão perceber que houve variação no tempo de queda. Chamamos a atenção para o 

fato do peso ser o mesmo nas duas situações. 

Se o ar não oferecer resistência a queda 

de um corpo, dizemos que ele cai em queda livre, 

isto é, com aceleração constante, cujo módulo 

vale aproximadamente 1 0m/s2. Entretanto, na 

maioria dos casos, a queda dos corpos sofre ação 

de uma força de atrito com o ar que tem mesma 

direção e sentido contrário ao da queda. O 

módulo dessa força, chamada força de 

resistência do ar, depende do módulo da 

velocidade do objeto, de sua forma e de maior Figura 27- pára-queda de brinquedo em queda. 

área da secção transversal do objeto, perpendicular a direção do movimento. 

Para um pára-queda aberto, figura 27, por exemplo, a forma semi-esférica côncava 

torna considerável a força de resistência do ar. Já aviões e carros de corrida têm formas 

aerodinâmicas, para que essa força de resistência seja diminuída. 



O módulo da força de resistência do ar aumenta com a velocidade. No caso de 

gotas de chuva, pode ser proporcional a velocidade de queda, entretanto para pára-quedas 

pode depender do quadrado de sua velocidade. [Alvarenga,2004] 

Como a força peso e a força de resistência são de mesma direção e sentidos 

opostos, e a força da resistência aumenta na medida em que a velocidade aumenta, as duas 

forças acabam se anulando e o pára-quedas adquiri uma aceleração nula. Em outras 

palavras, a partir desse instante onde o valor da força de resistência do ar se iguala ao da 

atração gravitacional, a velocidade do pára-quedas não varia mais. Essa velocidade é 

denominada velocidade limite ou terminal. Com base no exposto, concluímos que quando 

o valor da força de resistência do ar sobre um objeto atinge seu peso, a velocidade pára de 

aumentar e se mantém constante. Por isso um corpo mais pesado terá uma velocidade 

terminal maior e, portanto, chegará ao solo com velocidade maior. 

Lançamento Vertical 

Pegamos a bola e a lançamos verticalmente, para cima, de acordo com figura 28. 

Fazemos as seguintes considerações: No momento do lançamento, a bola tem velocidade 

igual ou diferente de zero? O que acontece quando a bola chega ao topo da trajetóna? 

Os alunos notaram que a velocidade inicial era diferente de zero. Eles observaram 

que a bola parava no topo, tomando a descer em seguida. Foi chamada a atenção para o fato 

da aceleração continuar constante, mesmo quando a velocidade era nula, e foi colocado que 

no topo não tínhamos uma condição de equilíbrio apesar da velocidade zero. 

Figura 28- lançamento vertical 



Desta forma podemos fazer nossa segunda hipótese: Quando um corpo é lançado 

para cima verticalmente, sua trajetória é reta e sua velocidade vai diminuindo com o 

passar do tempo até atingir uma altura máxima, com velocidade nula. 

Como falamos sobre queda livre, podemos concluir que o lançamento vertical é 

semelhante a ela, entretanto, a velocidade inicial v, é dada por um impulso e sua velocidade 

no ponto mais alto da trajetória é nula, quando o objeto começa a cair temos uma queda 

livre, isto se não considerarmos o atrito, tanto na subida quanto na descida. As equações 

da cinemática são iguais a da queda livre, porém, na subida temos os sinais trocados. 

Movimento Horizontal 

Vamos colocar a bola numa mesa, na 

posição horizontal e em seguida impulsioná- I 
la, como na Figura 29. 

Questionamos os alunos sobre o que 

eles observaram? Impulsionamos a bola com I 
mais força e pedimos para que eles I , 

observassem a trajetória. Eles deveriam 
Figura29 - Bola caindo da mesa 

perceber que não importa a velocidade 
I I 

inicial, assim que a bola perde contato com a 

mesa começa a descrever uma parábola. Se for necessário fazemos várias tentativas. 

Quanto maior a velocidade inicial, maior é a curvatura da parábola. Os alunos, também, 

devem observar que a bola tem uma velocidade horizontal sobre a rampa. Perguntamos 

quais as forças que estão agindo sobre a bola. Eles, em geral, respondem que é a gravidade. 

Então, em que sentido deverá ocorrer uma mudança de velocidade? Na horizontal ou na 

vertical? Essa associação deve ser feita para que eles percebam que os movimentos são 

independentes. Podemos concluir que: Quando um projétil é arremessado mesa afora, 

ele apresenta dois movimentos simultâneos independentes. Um na horizontal, e outro 

na vertical . 



Podemos analisar o lançamento de uma mesa, na direção horizontal, decompondo 

o movimento ao longo de um eixo horizontal e de outro vertical. A componente horizontal 

da velocidade permanece constante ao longo do movimento, pois não tem nenhuma força 

agindo nesta direção, portanto não existe razão para mudar (vamos ignorar a resistência do 

ar) e a componente vertical, no instante em que a bola deixa a mesa é nula, já que lançamos 

horizontalmente a bola. Neste momento a força peso deixa de ser compensada pela reação 

da mesa na bola ( N) e começa a agir sobre a bola e esta sofre uma aceleração de 

aproximadamente 1 Omls. Se conhecermos as 

componentes horizontais e verticais em cada instante, 

somando-as vetorialmente, obtemos o vetor velocidade. 

Vamos considerar a figura 30, como exemplo. 

Uma bola é lançada horizontalmente de uma 

mesa de altura H, desprezando-se a resistência do ar. A 

distância do pé da mesa até o ponto onde a bola toca o 

chão é chamada de alcance. Essa figura ilustra 

detalhadamente os componentes horizontal (3,) e 

vertical (v', ) no decorrer da queda da bola. 

Com base na figura 30, podemos afirmar que, num lançamento horizontal, o 

movimento de queda livre não tem nenhuma influência sobre o deslocamento horizontal, ou 

seja, um independe do outro. Esse é o famoso princípio da independência dos 

movimentos. 
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Figura 30 Lançamento horizontal 
[Gonçalves, 19971 

Já dispomos de informações suficientes para definirmos as equações matemáticas 

para o movimento horizontal. O componente horizontal (3,) é constante e igual a 

velocidade de lançamento( C0 ). 



A componente vertical 3, , está sujeita a ação da gravidade g , e seu módulo varia 

de acordo com a função do MRUV, mas como o lançamento é horizontal, a velocidade 

vertical inicial é nula. Resultando: C, = -gt 

Sendo as componentes horizontal e vertical perpendiculares entre si, o módulo da 

velocidade pode ser obtido como se segue: 

Lançamento oblíquo 

Desta vez, apresenta- 

mos aos alunos um plano 

inclinado, uma rampa de 

brinquedo, com uma mola de 

compressão. Colocamos um 

transferidor de acrílico com 

uma linha presa no seu centro, 

suspensa na vertical com um 

I '  - peso na sua extremidade para Figura 3 1 - rampa coa_ .ílicc 

que possamos ler o ângulo I 

entre a vdical  e a rampa. Conhecendo este ângulo tomamos o seu complemento e teremos 

o ângulo do lançamento. 

Com a ajuda de livros podemos variar os ângulos obtermos inclinações de 30°, 45" 

e 60". Fazemos diversos lançamentos utilizando sempre a mesma posição da mola 

propulsora. Os alunos marcarão a posição de queda do carrinho. 

Agora pedimos aos alunos que façam lançamentos do carrinho, com mesmo 

ângulo, mas usando impulsos diferentes . ( As duas posições permitidas na rampa). 

Observações dos alunos 

Na primeira parte os alunos observaram que o alcance máximo ocorre aos 45" e 

que o alcance de 30" e de 60" são aproximadamente iguais. 



lúa segunda parte a compressão maior da mola ocasiona um maior impulso e, 

portanto o carrinho atinge um maior alcance para o mesmo ângulo. 

Analisamos o lançamento oblíquo como 

dois movimentos independentes. O estudo deste 

tipo de movimento é a base da balística, uma vez 

que o alcance define o acerto ou erro de um alvo. 

Consideremos a figura 32, na qual vemos o 

lançamento oblíquo fazendo um ângulo 6 com a 

direção horizontal. Aplicando-se o princípio de 

independência dos movimentos, podemos 

decompor o vetor, obtendo seus módulos na 

direção horizontal e vertical: 

ii,, = coso 

- 
v,,, = ?, sen0 

Figura 32 - lançamento oblíquo [Gonçalves, 19971 

Podemos entender o lançamento oblíquo como sendo um lançamento vertical para 

cima (eixo y) e como um movimento retilíneo na direção horizontal (eixo x). Desse modo, 

H corresponde a altura máxima e pode ser calculada pela expressão do módulo do 

deslocamento no MRUV: 

O alcance horizontal A pode ser calculado pela equação do deslocamento no MRU: 

Tanto o lançamento horizontal, como o oblíquo, podem ser decompostos em dois 

movimentos: um na direção vertical - MRUV - e outro na direção horizontal - MRU. 



Quando queremos saber a velocidade em qualquer ponto da trajetória, devemos somar 

vetorialmente a velocidade da horizontal com a velocidade da vertical. O vetor resultante é 

tangente a trajetória no ponto em que se encontra o objeto. 

Finalizando nossa aula, vamos empregar uma pistola que lança bolas, conforme a 

Figura 33. Fazemos um lançamento oblíquo dando um impulso inicial com relação a 

horizontal. Sugerimos que os alunos observem o que ocorreu. O que fez a bola subir? 

Quando a velocidade é nula? Neste ponto podemos dizer que a bola está em equilíbrio? 

Chamamos a atenção para o fato da velocidade nula não significar que o somatório das 

forças é zero. Portanto, a bola, no ponto mais alto, não está em equilíbrio. 

Propomos um problema atirando com uma pistola 

uma bolinha para cima e supondo que atingiu a uma 

altura de 2,5 m antes de mudar o sentido do movimento. 

Pedimos para os alunos calcularem a velocidade inicial e 

o tempo total do movimento (subida e descida) 

considerando a aceleração gravitacional igual a 10m/s2. 

Assim temos: 

Tempo de subida igual ao tempo de descida 

- 
'total - 'tsubuia = 194' 

Podemos, também, colocar a pistola na horizontal, sobre uma mesa, de tal forma que a bola 

saia desta horizontalmente e pedirmos aos alunos que conhecendo o alcance e a altura da 

mesa, determinem a velocidade inicial da bola. 



1) Objetivo: O propósito desta aula é o de definirmos a conceituação de pressão, pressão 

atmosférica, pressão aplicada por uma coluna líquida e o Princípio de Pascal. 

Abordaremos tanto o aspecto qualitativo como o quantitativo. 

2) Requisitos: É necessário que os alunos tenham conhecimento de força e de densidade. 

3) Apresentação: A pistola d'água consiste essencialmente num brinquedo 

hermeticamente fechado, conforme podemos ver na foto 35. Na parte superior da 

pistola está localizado um reservatório de água, conectado com o interior do brinquedo. 

Na foto 52, podemos visualizar o interior da pistola, e observar várias partes, que são: 

dispositivo cilindro pistão, cujo seu funcionamento é similar a uma seringa de injeção; 

mangueiras que fazem a ligação do cilindro aos bicos da pistola. Esse brinquedo pode 

ser adquirido em qualquer loja do gênero. 

Iniciamos a aula fazendo uma demonstração: 

Figura 35 - Pistola de água 

I I 

1. Colocamos um balde afastado aproximadamente um metro da pístola; 

2, Enchemos a pistola com água; 



3. Apontamos a pistola para o balde e acionaremos o gatilho; 

4. Vamos dar diversos tipos de apertos no gatilho da pistola, variando do suave ao 

forte. 

Perguntamos se os alunos têm idéia de como a pistola funciona. Eles responderam que a 

água é empurrada pelo gatilho. Mas, quando colocamos a pistola de cabeça para baixo e 

verificamos que a água não caia, e portanto, não era só uma questão do gatilho empurrar a 

água, não souberam mais responder. Introduzimos, então o conceito de pressão da seguinte 

maneira: 

Pedimos que eles pegassem uma caneta e apertassem com os dedos polegar e anular 

ambas extremidades. Constataram que no lado da ponta, sentiram dor; o mesmo não 

acontecendo do outro lado. Alguns alunos responderam que a caneta machucava porque a 

ponta dela era fina. Por que isso acontece, se aplicamos forças iguais em ambos os lados? 

Responderam que era porque estávamos fazendo a mesma força em áreas diferentes. Então, 

fizemos nossa primeira hipótese, que foi escrita no quadro: Quanto menor é a área, maior 

é a "pressão" que sentimos para uma mesma força. 

Pressão: Na primeira pergunta fizemos um questionamento sobre pressão, usando uma 

caneta como objeto de experimento. Com base nisso, perguntamos: O que vem a ser 

pressão? Ao se afiar a lâmina de um canivete ou de uma faca, o intuito é o de reduzir a 

superfície de contato entre o instrumento e o material a ser cortado. Dessa forma, ela pode 

cortar mais facilmente sem que seja necessário aumentar a intensidade da força exercida 

sobre ela. Daí conclui-se que quanto mais fina é a ponta, mais fácil é a sua penetração em 

superfícies. 

Nesse contexto, mais importante que a força exercida é a área em que essa força atua. 

Quanto menor é a área, maior é o efeito advindo pela força e vice-versa. A esse efeito 

denominamos pressão. Conferimos na figura 36 abaixo: 



Figura 36 Pressão sobre uma superfície. 

Suponhamos que F seja o módulo de uma força normal que atua numa superfície de 

área S. A pressão P exercida por essa força é, por definição: 

A unidade de pressão no SI é ~ / m ~  e denomina-se Pascal (Pa), em homenagem a Blaise 

Pascal. 

Agora vamos fazer outra demonstração. 

Apresentamos aos alunos uma garrafa 

plástica pet cheia de água e destampada. 

Com três alfinetes fazemos furos em 

alturas diferentes da lateral. Ao retirarmos 

os alfinetes, pedimos que os alunos 

observem o que acontece. 

Os alunos observaram que a água 

jorrava de maneira diferente, sendo que 

quanto mais próximo da base for o furo, 

maior era o jato (figura 37). Podemos 

concluir que a força é maior no furo mais 

- 
m 

Figura 37 ( garrafa pet com os furos) 



baixo? Se os furos são iguais (áreas) podemos afirmar que a pressão é maior? Que força é 

essa que faz a água jorrar? Os alunos responderam que era o peso da água que estava acima 

do furo. 

Vamos calcular a pressão: 

Onde m é a massa do volume de água acima do furo, g é a aceleração da gravidade local e 

A é a área da garrafa na altura do furo. Sabemos que m = pV, substituindo, temos: 

p=- pvg, mas V = ~h logo P = - ~ A h g  
A A 

P = phg LEI DE STEVIN 

Esta expressão é conhecida como Lei de Stevin. 

Agora podemos colocar nossa segunda hipótese: a pressão em determinado ponto 

depende da altura da coluna de líquido acima deste ponto. 

Continuando, vamos introduzir o conceito de pressão atmosférica. 

Pressão atmosférica: 

A superfície terrestre é envolvida por uma camada gasosa, chamada de atmosfera. 

Esse envoltório gasoso, de maneira idêntica a água de um lago, exerce uma pressão que 

vamos denominar de pressão atmosférica. 

Um dos mais célebres experimentos para demonstrar a pressão da atmosfera foi realizado 

em 1654 por Otto von Guericke, burgomestre da cidade de Magdeburg e inventor da 

bomba de vácuo. Von Guericke juntou dois hemisférios de cobre, com cerca de l/z metro 

de diâmetro, formando uma esfera. Ele confeccionou uma junta de vedação impermeável ao 



ar com um anel de couro embebido em óleo (figura 38). Quando, então, ele retirou o ar da 

esfera com sua bomba de vácuo, duas parelhas de oito cavalos cada uma foram incapazes 

de separar os dois hemisférios. (Hewitt, 2002) 

Figura 38 As duas parelhas tentando separar os dois hemisférios (Hewitt,2002) 

Fizemos um experimento semelhante com os alunos. Umedecemos dois 

desentupidores de pia e pressionamos um contra o outro. Pedimos que os alunos tentassem 

desprendê-los. Explicamos que ao retirar o ar do interior dos dois desentupidores, a pressão 

atmosférica externa mantém as partes unidas. Foi explicado por que aquele dispositivo era 

chamado de desentupidor. 

Figura 39 pressão atmosférica em dois desentupidores 

A medida da pressão atmosférica foi realizada pela primeira vez em 1643 pelo físico 

italiano Evangelista Torricelli. Para tanto, Torricelli encheu com mercúrio um tubo de 



vidro de pouco mais de lm de comprimento. Tampou a extremidade aberta e a emborcou 

numa cuba também com mercúrio. Destampando o tubo, verificou que o mercúrio havia 

descido até atingir o equilíbrio na altura h = 76cm, conforme vemos na figura 40: 

Figura 40- Barômetro de torricelle - Hewitt 2002 

Torricelli inferiu corretamente que essa coluna de mercúrio era equilibrada pela 

pressão atmosférica que atuava na superfície livre da cuba, ao nível do mar, onde realizou o 

experimento. Esse conjunto experimental - chamado barômetro - tornou-se instrumento de 

medida da pressão atmosférica. 

Durante muito tempo a medida da pressão atmosférica, por extensão, da pressão de 

gases em recipientes fechados, foi feita com unidades práticas, algumas ainda em uso.Uma 

delas é o torr, igual a ImmHg, outra é a atmosfera, cujo símbolo é atm. O valor de latm é 

760,0 torr, por definição. Essa unidades tendem a ser substituídas pela unidade de pressão 

do SI, Pascal(Pa), definida a partir da razão N/m2. 

Também fizemos um experimento bem conhecido que é pegarmos um copo 

com água pela metade e tampá-lo com um papel e depois virá-lo de cabeça para baixo. 

Analisamos a situação de pressões iguais. Consultar figura 41. 

1 I 

Figura 4 1 copo de água emborcado 



Vamos observar as figuras 42 e 43. Quando a pressão do ar dentro de um 

cilindro é reduzida, surge uma força direcionada para cima que atua sobre o pistão. Essa 

força tem magnitude suficiente para levantar uma carga ( figura 42). A diminuição da 

pressão interna, feita pela bomba de vácuo, faz com que a pressão externa, que é a pressão 

atmosférica empurre o pistão levantando o peso. (Hewitt, 2002). O experimento da figura 

43 pode demonstrar este efeito. 

1 Para a bomba 1 
de vácuo 

Figura 42- Bomba de vácuo- Hewitt 2002 Figura 43 vácuo entre duas seringas 

Utilizando uma garrafa pet cheia de água tampada (figura 44). Fizemos um furo na lateral. 

Os alunos puderam perceber que a água depois de algum tempo parava de sair. Porque? 

Responderam que a pressão interna era igual à pressão externa. 

Para complicar a situação fizemos o seguinte experimento: utilizando uma garrafa pet cheia 

de água furamos a tampa e introduzimos uma mangueira de aquário, conforme figura 45. 

Apertamos ligeiramente a garrafa para que saísse um pouco de água pelo canudo. Ao voltar 

a posição normal o nível da água no canudo abaixou. Chamamos a atenção dos alunos para 

o fato. Após, furamos a garrafa em três pontos com alturas distintas, mantendo os alfinetes 

nos furos (figura 46). Sendo que um dos furos ficou no mesmo nível da água dentro do 

canudo e os outros dois, um acima deste ponto e outro abaixo. Procedemos da seguinte 

forma: 



Perguntamos aos alunos o que iria acontecer se retirarmos o alfinete posicionado na mesma 

altura do nível de água do canudo. A maioria respondeu que sairia água, já que o nível da 

água estava muito acima deste ponto. Retiramos e eles verificaram que nada aconteceu. A 

pressão externa é igual a interna. Recolocamos o alfinete no lugar e retirarmos o alfinete do 

furo superior. Agora responderam mais cautelosamente que nada iria acontecer. Vimos que 

o ar entrava na garrafa e o nível de água do canudo subiu até a altura do furo do alfinete 

retirado. Os alunos concluíram que a pressão interna, na altura deste alfinete deveria ser 

menor e á água deveria ter subido até a altura do alfinete para equilibrar as pressões interna 

e externa. Tampamos o furo e ao retiramos o terceiro alfinete percebemos que a água sai 

por que a pressão interna era maior que a externa. 

L 

Figura 44- ganala pet t a m p a  com um furo 

Figura 45- garrafa pet com mangueira 

Figura 46 - garrafa pet com tampada, com furos e mangueira 



Nesta altura os alunos já teriam condição de formularem outra hipótese. Ou seja, se 

houver diferença de pressão entre dois pontos ocorrerá movimento do fluido. 

Agora vamos apresentar aos alunos uma garrafa pet cheia de água e vedada, e que 

tem uma seringa acoplada em sua tampa. Com um alfinete abrimos um furo. Em seguida, 

recuamos e avançamos o êmbolo da seringa, e pedimos que os alunos observem o que se 

sucede. Vê figura 47. 

Figura 47 ( garrafa pet com seringa acoplada ) 

Os alunos observaram que a água jorrava de forma bem distinta. Inicialmente a água 

parou de jorrar. Quando o êmbolo da seringa foi puxado, ar entrou na garrafa e quando foi 

empurrado, a água saiu com mais força. Como o único local que teve aumento de pressão 

foi na boca da garrafa, devido a compressão da seringa, de que forma esse aumento de 

pressão chegou até ao furo? Os alunos responderam que a pressão chegou ao furo porque a 

água transmitiu pressão. Com base nas considerações, podemos fazer a terceira hipótese: A 

variação de pressão aplicada num ponto do fluido se transmite integralmente aos 

outros pontos desse mesmo fluido. 

Podemos definir o teorema de Pascal. 



Teorema de Pascal: Na figura 47 os alunos concordaram com a hipótese de que a pressão 

aplicada num ponto do líquido se transfere aos outros pontos do mesmo líquido. Afinal de 

contas, como esse processo se realiza? Tomemos como exemplos as figuras 48 e 49. 

Figura 48 - embolo e cilindro- Alberto Gaspar 2002 I 
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Figura 49 - embolo e cilindro avançando 

Alberto Gaspar 2002 

Na figura 48, o recipiente do líquido flui normalmente. Se avançarmos o êmbolo, 

vai haver um aumento de pressão, o qual vai ser totalmente transmitido aos outros pontos 

do líquido, conforme figura 49. Com base nisso, tiramos que a variação de pressão aplicada 

a um fluido contido num recipiente fechado é transmitida integralmente a todos os pontos 

desse fluido. 

O princípio de Pascal tem inúmeras aplicações práticas. Vamos exemplificar a 

prensa hidráulica, representada na figura 50, e freio hidráulico na figura 5 1. 



Eígura 50- prensa hidráulica - Albmo Gaspar 2002 

f Lembrando a definição de pressão, p =- , quando se exerce uma força de módulo Fi sobre 
s 

um êmbolo de área Si , o líquido sofre um acréscima de pressão, Daí, resultando: 

Figura 51- esquema de funcionamento do freio hidráulico- Blackwwod 

A figura 51 representa o esquema de funcionamento de um fieio hidráulico. A 

pressão num líquido é o que faz funcionar os freios dos automóveis. Quando o motorista 

comprime o pedal do freio aumenta a pressão do líquido no cilindro. Esse aumento de 

pressão é transmitido através do líquido contido em tubos de metal a um cilindro em cada 



uma das quatro rodas. O pistão de cada cilindro comprime a lona do freio contra o tambor 

do mesmo. 

Por último vamos explicar como funciona uma válvula de pressão. 

Agora já podemos explicar como a pistola de água funciona? Alguém saberia 

explicar? Vamos olhar a figura da visão da pistola cortada. A figura 52 mostra as válvulas 

internas. Primeiro explicamos como funcionam as válvulas ao ser acionado o gatilho e 

depois quando despressurizamos a pistola. 

Figura 52 ( vista interna da pistola d'água) 

Já que as perguntas foram feitas, acompanhadas das respectivas observações, vamos 

iniciar a explicação do funcionamento da pistola, tendo como referência as figuras 53 e 54 . 

A operação da pistola baseia-se no seguinte: 

Figura 54- esquema interno do gatilho Figura 53 - gatilho da pistola 



Quando o botão da pistola d'água é solto, a válvula A abre (ar) e a válvula B ( água) 

fecha por pressão. Logo, o ar entra no recipiente inferior e sobe para o compartimento 

superior, fazendo com que a água neste compartimento desça para o compartimento médio 

e a pressão interna se iguala a externa. Ao pressionar o botão, a válvula B é aberta e a 

válvula A fecha impedindo a entrada de ar de fora. A variação de pressão obriga a água sair 

pela válvula B. 

Para finalizarmos nossa aula, vamos utilizar 

uma garrafa pet cheia d'água e uma ampola de 

injeção, conforme figura 55. Esse dispositivo é 

conhecido como ludião. Pegamos a garrafa e a 

apertamos. Pedimos que os alunos observem o que 

ocorreu? Os alunos notaram que pressionando a 

parede o ludião desce. O que fez a cabeça da ampola 

descer? Qual a força que faz a ampola subir? 

Figura 55 - garrafa d'água com ampola 

A resposta se encontra com o TEOREMA DE PASCAL. Como o acréscimo de 

pressão, dado pela mão, se transmite por todo o líquido, fazendo com que entre um pouco 

mais de água na ampola. Como nos submarinos, o peso da ampola se toma maior que o 

empuxo e ela desce. Desapertando a garrafa, o ar contido no ludião expulsa esta água a 

mais e a ampola volta a subir. 



A arte de ensinar é uma tarefa muito árdua para o corpo docente, e visando 

contornar esta dificuldade, elaboramos esta obra, com intuito auxiliar o professor nesta 

tarefa. 

As aulas apresentadas são idealizações genéricas, as quais empregam recursos 

simples, como os brinquedos que são achados até mesmo em casa, o que muito vem a 

ajudar o educador, pais e os alunos. É bem verdade que os alunos tem mais prazer quando 

lidam com brinquedos do seu dia-a-dia, como vídeo-games, esporte em geral e camnhos, 

do que vivenciar situações de laboratório que não se encaixam no seu mundo. Usando o 

lúdico como ligação, o professor poderá desenvolver, e explorar conteúdos diferentes 

encontrados nos livros didáticos. 

Todo mundo tem uma criança dentro de si, inclusive os adultos, e discutir a física de 

um brinquedo é uma atividade muito agradável, ao invés de se memorizar fórmulas, como 

tradicionalmente é dado pela Física. Os conceitos podem ser melhores compreendidos 

desse modo. Por outro lado, uma aula bem descontraída permite melhor entrosamento 

professor-aluno, permitindo que ele perceba as dificuldades de seus alunos. 

Os brinquedos, por exemplo, podem ser empregados com crianças do Ensino 

Fundamental e com os adolescentes, do Ensino Médio. Como eles têm idades diferentes, o 

professor deverá fazer abordagens diferenciadas. 

Como o mundo desenvolve-se muito rapidamente, o ensino de Física deve ser 

essencial para formação do cidadão que lida com as mais avançadas tecnologias, sem 

conhecer o seu princípio básico de funcionamento, tratando-os como caixas pretas. Quando 

levamos nossos alunos a refletir sobre os problemas experimentais que são capazes de 

resolver, ensinamo-lhes, mais que conceitos pontuais, ensinamo-lhes a pensar 

cientificamente no mundo, a construir uma visão de mundo (Lomonaco, 1987) 

Estimular na criança ou adolescente o gosto pela Física e demais Ciências 

biológicas é um método de crescimento, dotando-as de senso critico e de questionamentos 

diante dos avanços tecnológicos, as quais nos tornam vassalos das potências mundiais. 
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