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RESUMO 
 
EXPERIMENTOS DE FÍSICA ADAPTADOS PARA O ENSINO DE ESTÁTICA 
DOS FLUIDOS A ALUNOS COM CEGUEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

TEOREMA DE STEVIN, VASOS COMUNICANTES E PRINCÍPIO DE PASCAL. 
 

Cairo Dias Barbosa 
 

Orientadora: 
Dra. Fernanda Carla Lima Ferreira 

 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional no Ensino de Física no Curso de Mestrado 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física. 

 
 
 O presente trabalho tem como objetivo mostrar através de cinco 
experimentos de Física que permitem observações táteis e sensoriais tanto de 
alunos com cegueira como de alunos de visão normal, que será possível 
ofertar ao estudante cego, uma educação que não seja atrelada apenas a 
visão. Para tanto foram construídos 2 (dois) experimentos para o estudo do 
Teorema de Stevin, 2 (dois) para abordar o Princípio dos Vasos Comunicantes 
e 1 (um) para exemplificar o Princípio de Pascal, ambos experimentos 
dinâmicos voltados para aulas experimentais com alunos cegos e videntes. 
Após a construção dos experimentos, eles foram avaliados por uma equipe de 
profissionais especializados na educação de deficientes visuais e logo após 
foram aplicados a dois grupos de alunos do Ensino Fundamental, constituídos 
por estudantes de visão normal e estudantes com cegueira. A coleta de dados 
foi realizada através de entrevistas estruturadas aplicadas aos 3 (três) 
professores que avaliaram os experimentos, 2 (dois) professores de Ciências 
dos alunos que participaram da pesquisa, 11 (onze) alunos de visão normal e 3 
(três) alunos com cegueira. Para avaliar o aprendizado dos alunos foram 
aplicados testes de sondagem antes e após a aula que foi ministrada com os 
recursos produzidos. Os resultados mostraram que houve aprovação dos 
experimentos pelos professores e por todos os discentes, os alunos com 
cegueira conseguiram realizar suas observações experimentais através do tato, 
houve uma maior interação entre todos os alunos, tornando mais lúdico os 
conceitos e fenômenos físicos abordados  e também se constatou uma 
evolução no aprendizado de todos os alunos. Diante dos resultados obtidos, 
pode-se concluir que é possível proporcionar uma educação mais inclusiva, 
igualitária e interativa entre alunos cegos e alunos sem deficiência visual desde 
que sejam utilizados recursos didáticos, que levem em consideração os 
sentidos remanescentes dos alunos com cegueira. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física; Alunos com cegueira; Estática dos fluidos.  
 

 
Marabá, PA 

Agosto de 2016 
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ABSTRACT 

 
PHYSICS EXPERIMENTS ADAPTED TO STATIC TEACHING OF FLUID FOR 

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH BLINDNESS: THE STEVIN'S 
THEOREM, VESSELS COMMUNICATING, AND PASCAL'S PRINCIPLE. 

 
Cairo Dias Barbosa 

 
Supervisor: 

Dra. Fernanda Carla Lima Ferreira 
 

 
Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional no Ensino de Física no Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Mestre em Ensino de Física. 
 
 
The present work aims to show through five physics experiments that allow for 
tactile and sensory observations both students with blindness as students of 
normal vision, it will be possible to offer to the blind student, an education that 
isn't tied just vision. For both were built 2 (two) experiments for the study of 
Stevin's Theorem, 2 (two) to approach the principle of communicating vessels 
and 1 (one) to address the principle of Pascal, both dynamic experiments 
focused on experimental classes with students blind and sighted. After the 
construction of the experiments, they were evaluated by a team of professionals 
specialized in the education of visually impaired and soon after were applied to 
two groups of Elementary School students, consisting of students of normal 
vision and students with blindness. The data were collected through interviews 
structured applied to 3 (three) teachers who assessed the experiments, 2 (two) 
science teachers of the students who participated in the research, 11 (eleven) 
students of normal vision and 3 (three) students with blindness. To assess 
student learning were applied probing tests before and after school that was 
provided with the resources produced. The results showed that there was 
approval of experiments by teachers and by all students, students with 
blindness were able to perform their experimental observations through the 
touch, there was a greater interaction among all students, making more playful 
the concepts and physical phenomena addressed and also found an evolution 
in learning of all students. On the results obtained, it can be concluded that it is 
possible to provide a more inclusive, egalitarian education and interactive 
between blind students and students without visual impairment since resources 
are used, taking into account the remaining senses of students with blindness. 
 
Keywords: Physics teaching; Students with blindness; Statics of fluids. 
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Capítulo 1  

Introdução  

 Este trabalho tem como temática a utilização no Ensino Fundamental de 

experimentos de Física confeccionados com adaptações que possibilitam observações 

táteis no estudo de assuntos relacionados à Estática dos Fluidos, possibilitando dessa 

forma seu emprego em aulas experimentais também com alunos cegos. 

 Dentre as ciências naturais a Física é uma das disciplinas que mais exige 

abstração no aprendizado. É uma ciência que tem como um de seus alicerces a 

experimentação, logo ao trabalhar um assunto é necessário que na maioria das vezes o 

professor, realize tanto uma abordagem teórica como uma abordagem prática, como, por 

exemplo, a demonstração de experiências que possam proporcionar maior ludicidade as 

aulas. No entanto, em meios aos desafios encontradas no ensino de ciências pelo 

professor no Ensino Fundamental, um merece destaque: ensinar Física para alunos com 

cegueira, pois se até mesmo os alunos videntes encontram dificuldades na disciplina 

devido a sua abstração, o que se esperar de alunos que não podem contar com a visão, 

canal sensorial pelo qual grande parte das informações do meio chega ao cérebro.  

 Infelizmente, a formação de professores é estruturada para alunos que não 

tenham necessidades educativas especiais. O ensino tradicional de Física ainda requer 

textos e equações transcritos em lousa, slides, provas e trabalhos escritos, vídeos e 

gráficos. Todos estes recursos são basicamente visuais. Assim, o aprendizado dos 

conteúdos de Física por parte de alunos que não enxergam, configura-se como mais um 

obstáculo, se comparado aos estudantes videntes (DICKMAM; FERREIRA, 2008). 

Camargo e Silva (2003) enfatizam ainda, que no presente, as grandes dificuldades 

enfrentadas pelos alunos com cegueira no aprendizado dos conteúdos de Física se 

devem principalmente ao fato de estarem fundamentados em referencias visuais. 

 No entanto, apesar dos estudantes com cegueira enfrentarem todos estes entraves 

na escola, a lei assegura-lhes o direito de uma educação de qualidade, que leve em 

consideração as peculiaridades no ensino destes indivíduos. A Constituição de 1988, no 

artigo 208, inciso III (BRASIL, 1988), assim como a lei N.º 8069 de 13 de julho de 

1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 54, inciso III 

(BRASIL, 1990), ambas trazem que é dever do Estado assegurar na educação: 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 



2 

preferencialmente na rede regular de ensino”. A, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diz no artigo 59, 

inciso I, que: “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996). Também a mais 

recente lei de nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no capítulo que trata 

do direito a educação da pessoa com  necessidades especiais, deixa claro no artigo 28 

que é de obrigação  do poder público, garantir condições de “participação e 

aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que 

eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena” (inciso II); desenvolver e 

incentivar, “pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas 

pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 

assistiva” (inciso  VI), e assegurar e garantir, conforme o inciso XII – a oferta de ensino 

do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de maneira  a aumentar 

habilidades funcionais dos alunos, contribuindo para  sua autonomia e participação 

(BRASIL, 2015). 

 Dessa forma, considerando a abstração de muitos conceitos e fenômenos físicos; 

o ensino de Física prioritariamente baseado no sentido da visão; a formação de 

professores voltada apenas para alunos sem necessidade especiais e a legislação 

existente que em teoria busca garantir uma educação de qualidade ao aluno com 

cegueira, todos estes fatores levam a procura de respostas para os seguintes  

questionamentos: Como proporcionar um ensino de Física que contemple tanto o aluno 

que enxerga como os alunos com cegueira? Como tornar mais lúdicos os conceitos de 

Física estudados no Ensino Fundamental? Como ofertar ao aluno cego à educação 

garantida por lei?  

 Além destes questionamentos outro ponto a se destacar é que apesar das 

limitações a que estão sujeitas o aluno com cegueira, cabe principalmente ao professor, 

a importante tarefa de prepará-lo para vencer os obstáculos decorrentes de sua 

deficiência e lutar contra o preconceito existente na sociedade. Para tanto, é preciso 

oferecer aos indivíduos cegos oportunidades de uma educação, onde suas 

potencialidades sejam aproveitadas ao máximo. A deficiência de um dos sentidos não 

pode representar barreira, no processo educacional, pois os cegos são capazes de 
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aprender e de vir a tornar-se pessoas totalmente independentes, úteis à sua família e à 

sociedade (LEMOS, 1978).  

 Desse modo, esta pesquisa se justifica pela inquestionável responsabilidade do 

professor de levar o aluno com cegueira a se superar não só no aprendizado, mas 

também na vida social e profissional. Justifica-se ainda pelas dificuldades que o 

professor de Ciências encontra em trabalhar conteúdos de Física no Ensino 

Fundamental com alunos com cegueira e pela necessidade de novos materiais que não 

sejam atrelados apenas ao sentido da visão, mais que possam também ser explorados 

por outros sentidos como o tátil-cinestésico, por exemplo. 

 Sendo assim, o objetivo principal é contribuir para a educação de alunos que não 

enxergam a partir da promoção de práticas de ensino que contemplem as especificidades 

sensoriais e educacionais de alunos com cegueira. Objetiva-se ainda proporcionar aulas 

de caráter experimental, mais lúdicas, contextualizadas e que possibilitem a interação e 

discussão entre todos os alunos, independentemente de qualquer deficiência visual. Na 

busca em alcançar tais objetivos, 5 (cinco) experimentos sobre “Estática dos fluidos” 

foram construídos de forma a possibilitar observações táteis. Com as adequações 

realizadas buscou-se promover uma inclusão de fato, ou seja, os experimentos foram 

pensados e confeccionados com a intenção de serem utilizados tanto na instrução de 

alunos cegos como também de alunos que enxergam e levá-los ainda a terem um papel 

ativo na aprendizagem dos conteúdos de Física. 

 Para o desenvolvimento desse trabalho de cunho qualitativo, primeiramente 

realizou-se pesquisas na internet a fim de ter uma dimensão da quantidade de produção 

de materiais adaptados para o ensino de Física direcionado a alunos com cegueira. 

Depois de buscas incessantes por experimentos sobre “estática dos fluidos” adaptados 

para alunos com deficiência visual total, verificou-se a carência de pesquisas nesta área, 

e que a maioria dos materiais adaptados para o ensino de Física já produzido são apenas 

modelos estáticos de representações de fenômenos físicos, como maquetes e desenhos 

em alto relevo que permitem sim uma interação tátil, mas que, porém, não possibilitam 

a riqueza de uma verdadeira aula experimental.  

 Dessa forma, foram então confeccionados 5 (cinco) experimentos dinâmicos 

para realização de aulas experimentais com alunos cegos e alunos videntes. Destes, 3 

(três) são inovações tecnológicas, pois não existem no mercado, sendo que dois foram 

desenvolvidos para o estudo do Teorema de Stevin e um para a abordagem do 

“Princípio de Pascal”. Também confeccionou-se outros 2 (dois) experimentos com base 
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em modelos já existentes para o estudo do “princípio dos vasos comunicantes”, nestes o 

diferencial são as adaptações táteis que foram feitas para torná-los úteis e viáveis 

também no ensino de alunos cegos. 

 Após a construção dos experimentos estes foram encaminhados ao Centro de 

Apoio Pedagógico Para o Deficiente Visual Ignácio Baptista Moura (CAP) para serem 

avaliados pelos profissionais desse Centro, em seguida foram aplicados em duas escolas 

para dois grupos formados por alunos com visão normal e alunos com cegueira. Todos 

os participantes da pesquisa foram ouvidos através de entrevistas estruturadas que foram 

gravadas em áudio. Para verificar se ocorreu evolução na aprendizagem, foram 

realizados dois testes um antes e outro após a aplicação dos experimentos, ambos 

constituídos pelas mesmas perguntas. 

 Quanto a organização deste trabalho os próximos capítulos estão estruturados da 

seguinte forma, no 2º capítulo é trabalhado todo o referencial teórico, este capítulo é 

dividido em quatro subcapítulos, no primeiro é abordado a diferença entre cegueira e 

baixa visão, e as definições destes termos tanto na Medicina como na Educação. No 

segundo subcapítulo fala-se das principais doenças que levam a cegueira, pois é 

importante que o professor também as conheça. O terceiro foi destinado ao conteúdo de 

Física (Estática dos Fluidos) que será abordado nesse trabalho. No quarto e último 

subcapítulo são discutidas algumas teorias que falam sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos cegos. 

 No 3º capítulo encontra-se a metodologia do trabalho, no qual informa as etapas 

que se seguiram na construção e aplicação dos experimentos, e como foi realizada a 

coleta de dados.  

 No 4º capítulo têm-se os resultados e discussões, no qual são expostas e 

discutidas as falas dos entrevistados, é realizada uma descrição detalhada da aula que foi 

ministrada aos grupos utilizando os experimentos e também são analisadas neste 

capítulo as informações colhidas nos testes de sondagem que foram aplicados aos 

alunos. 

 O 5º e último capítulo é destinado à conclusão, no qual são retomados os 

resultados mais importantes, são discutidos os objetivos que foram alcançados, é dado 

dicas para a produção de novos experimentos no ensino de “estática dos fluidos” e 

também são mencionadas as contribuições que este trabalho proporcionou e que irá 

proporcionar para a modalidade de ensino de Física que contempla as especificidades 

sensoriais e educacionais de alunos com deficiência visual. 
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Capítulo 2  

Pressupostos teóricos 

2.1 Definições de cegueira  

“Uma deficiência pode resultar de uma perda, anomalia da estrutura, ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que venha limitar ou impedir o desempenho 

normal de uma determinada atividade” (R. BARQUEIRO; A. BARQUEIRO, 2010, p. 

485). 

Diante do exposto, uma enfermidade ou traumatismo na estrutura e no 

funcionamento do sistema visual pode levar o indivíduo a enxergar com dificuldade ou 

até mesmo a perda total da visão, o que, numa cultura onde a maior parte das atividades 

do cotidiano estão vinculadas a estímulos visuais, pode caracterizar uma deficiência em 

que sua gravidade é diretamente proporcional à restrição ou ao impedimento de acesso 

direto à palavra escrita, ao aprendizado de conceitos, à mobilidade autônoma, à 

interação e ao controle do ambiente (SÃO PAULO, 1993). 

Os deficientes visuais têm como caraterísticas principais a incapacidade total ou 

parcial de fazerem uso da visão em atividades normais do cotidiano, portanto estes 

buscam superar sua deficiência, valendo-se dos sentidos remanescentes (LEMOS, 

1978).  Consideram-se deficientes visuais os indivíduos cegos e os com baixa visão. 

Estes possuem determinadas variações de perdas caracterizadas em graus distintos de 

acuidade visual que vão desde a perda da percepção da luz até o lumiar do “déficit” tido 

como normal. Distingue-se também a habilidade de usar de forma funcional sua visão 

residual na interação com o meio ambiente (SÃO PAULO, 1993). 

Na baixa visão há uma acentuada perda visual que não pode ser recuperada ou 

corrigida por meio de tratamento clínico, cirurgia ou pelo uso de óculos ou lentes 

convencionais. Caracteriza-se pela redução da acuidade visual e pela dificuldade em 

distinguir detalhes, imagens, pessoas ou objetos de pouco contraste e a grandes 

distâncias. A deficiência acarreta a necessidade de aproximação, de recursos ópticos e 

não ópticos ou de ampliação de caracteres e imagens a fim de que seja possível fazer 

uso da pouca visão existente (SÁ; SILVA; SIMÃO, 2010). 

Na cegueira, porém, acontece uma alteração grave ou total nas funções 

elementares da visão que prejudica de maneira irremediável a capacidade de perceber 

cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos 
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abrangente. Pode surgir desde o nascimento, onde nesse caso é conhecida como 

cegueira congênita, ou posteriormente recebendo a denominação de cegueira adventícia, 

usualmente conhecida como adquirida em virtude de causas orgânicas ou acidentais 

(SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007). 

É importante deixar claro que: 

 A cegueira congênita: refere-se à perda total da visão desde o nascimento ou 

antes dos cinco anos de idade. Normalmente, a pessoa cega congênita não possui 

memória visual, o que muitas vezes difere da cegueira adquirida (FILGUEIRAS; 

PEREIRA; MELCA, 2008). 

 A cegueira adquirida: refere-se à perda total da visão após os cinco anos de 

idade. As pessoas com cegueira adquirida apresentam memória visual e dessa 

forma possuem a capacidade de se lembrar das experiências visuais anteriores à 

perda da visão. Nesta fase, é comum acontecerem influências de fatores 

psicológicos normalmente vinculados à aceitação da condição de pessoa com 

deficiência visual (FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008). O indivíduo com 

cegueira adquirida não só pode recordar de imagens, ambientes e pessoas como 

também pode sonhar utilizando essas experiências visuais passadas.  

2.1.1 Definição médica de cegueira   

 Na avaliação da deficiência visual dois elementos da visão são usados como 

parâmetro: a acuidade visual, que se refere a maior capacidade de distinguir dois pontos 

a uma determinada distância, e o campo visual, que é a amplitude do espaço percebido 

pela visão. O termo cegueira engloba indivíduos com diversos graus de visão residual. 

O termo não significa, necessariamente, total incapacidade para enxergar, porém o 

prejuízo dessa aptidão em níveis incapacitantes para realizar tarefas rotineiras (ÁVILA; 

ALVIS; NISHI, 2016). 

 Existem duas maneiras para representar valores de acuidade visual: a decimal e a 

fracionária. O valor decimal é o mais simples: 1,0 (sendo como unidade de visão 

normal: 4/4, 6/6 ou 20/20). A unidade de medida em metros é a convenção adotada pelo 

Sistema Internacional de unidades (SI). No entanto, também existe, a avaliação da 

acuidade visual empregando o sistema imperial britânico de medidas, que é realizado 

em polegadas, pés e milhas, no qual uma acuidade de 20/200 significa que um indivíduo 

com cegueira vê a 20 pés o que uma um indivíduo com visão normal pode ver a 200 
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pés. Isso denota que essa mesma pessoa tem uma perda de acuidade visual de 80% 

(MOSQUEIRA, 2012). 

 De acordo com a 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional das 

Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID-10), a baixa visão se caracteriza 

quando o valor da acuidade visual corrigida no melhor olho é      e       ou seu 

campo visual é      no melhor olho com a melhor correção óptica. O indivíduo, 

portanto só passa a ser considerado cego, quando esses valores, encontram-se abaixo de 

0,05 (no melhor olho, e com melhor correção óptica) ou o campo visual menor do que 

   . Estes apresentam desde a falta total de visão até a ausência de percepção da luz 

(HADDAD; SAMPAIO, 2010). 

2.1.2 Definição de cegueira na educação  

Antigamente, os educadores baseavam-se nos critérios de classificação médica 

para a cegueira, fundamentados na acuidade visual e no campo visual. No entanto, essa 

classificação médica, não oferecia condições de segurança para a execução de um 

processo educacional, em virtude das diferenças verificadas na utilização da visão 

residual. Algumas pessoas com grau idêntico de visão, determinado pelas medidas da 

acuidade e do campo visual, podem fazer uso bem distinto, com maior ou menor 

aproveitamento, da visão que possuem. Por este motivo, no presente, os educadores tem 

adotado um conceito de cegueira que possibilita classificar os alunos com o tipo de 

atendimento educacional que melhor se ajuste a sua deficiência visual (LEMOS, 1978). 

Para fins educacionais e de reabilitação, utiliza-se dessa forma os seguintes 

conceitos para cegueira e baixa visão. 

 Cegueira: ausência total de visão até a perda da capacidade de indicar projeções 

de luzes, faz uso do sistema Braille como recurso fundamental para a leitura e 

escrita no processo de ensino e aprendizagem (SILVEIRA, 2013). Portanto 

cegos são os indivíduos que não conseguem ler material impresso em tinta, 

podendo fazer uso somente de recursos didáticos que não estejam relacionados 

com o sentido da visão, mas sim com outros sentidos como, por exemplo, o tato 

e audição. 

 Baixa visão: condição de visão que vai desde a capacidade de indicar projeção 

de luz até a redução da acuidade visual a um nível, que ainda seja útil na 

aquisição da educação, ao grau que exige atendimento especializado. Sua 

aprendizagem se dará através dos meios visuais, mesmo que sejam necessários 
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recursos específicos (FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008). De forma 

simplificada são os indivíduos que ainda conseguem fazer uso de material 

impresso, mas que para isso necessitam do uso de recursos ópticos, eletrônicos e 

de informática. 

  Ainda em relação ao termo baixa visão, Gasparetto e Nobre esclarecem 

que: 

 
Atualmente há uma tendência terminológica de se utilizar o termo baixa 

visão em substituição ao termo visão subnormal, pois quando este é utilizado, 

automaticamente é feita a inferência de que existe um padrão de normalidade 

e que os indivíduos que apresentam baixa visão estão fora do grupo. Se for 

utilizado o termo baixa visão em substituição à terminologia visão 

subnormal, o significado é o mesmo, porém não estará relacionado a um 

padrão (GASPARETTO e NOBRE, 2007, p. 55). 

 

 Para um maior esclarecimento sobre o assunto foram listadas algumas 

observações importantes sobre cegueira e baixa visão: 

 A cegueira total ou visão zero, também conhecida como “amaurose”, é a perda 

completa de visão, onde nem mesmo a percepção de luz é verificada 

(MOSQUEIRA, 2012). 

 No conceito educacional de deficiência visual, os indivíduos que possuem algum 

resíduo visual, e que caminham com mais facilidade, mas que, fazem o uso do 

Braille, são educacionalmente considerados cegos, ou seja, a cegueira ou baixa 

visão são diferenciadas pela necessidade do uso, ou não do Braille 

(FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008). 

 Os indivíduos com algum resíduo visual, educacionalmente devem ser 

orientados para fazerem o maior uso possível dele, a fim de que tenham 

condições de aproveitar, eficientemente, este resíduo visual em todas as suas 

atividades (LEMOS, 1978). 

2.2 Causas da cegueira  

O indivíduo pode nascer com a deficiência visual e sua deficiência não se alterar 

durante sua vida. Em outro caso, pode ser que ela tenha uma diminuição gradual da 

visão até ficar cego, quando mais velho. Em outra situação, a pessoa pode nascer com 

visão normal, mas torna-se cega devido a uma doença ou acidente (MARTINI, 2009). 
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Dessa forma as causas da deficiência visual podem ser classificadas em 

adquiridas ou hereditárias. Quando é hereditária, os problemas se devem principalmente 

ao descuido dos pais, que não se prepararam para o nascimento do bebê. Assim, essa 

criança sofre com a ausência de exames pré-natais, acompanhamento médico, vacinas 

entre outros. As fatalidades também podem ocorrer como, por exemplo, os erros 

genéticos. Quando é adquirida a deficiência é contraída após o nascimento, sobretudo 

depois que a criança já formou alguns conceitos sobre o mundo a sua volta por meio da 

visão. Os acidentes são as causas mais comuns (MOSQUEIRA, 2012).  

Basicamente, a cegueira é acarretada por distúrbios significativos do órgão da 

visão, quando acontecem as situações a seguir: a luz não consegue penetrar no olho; a 

luz penetra de forma deficiente; a luz penetra, porém não ultrapassa o fundo do órgão 

visual, não alcançando o cérebro, órgão que faz o reconhecimento das imagens. Nestas 

três circunstâncias, a visão encontra-se prejudicada, ou seja, o órgão não funciona de 

maneira eficiente, determinando, portanto, limitações no sentido da visão. Sendo assim, 

dois fatores fora do olho são necessários ao processo visual, a luz que é emitida ou 

refletida por um objeto e um cérebro para interpretar e dar significado às imagens 

captadas pelos olhos (LEMOS, 1978).   

A seguir são listadas as principais causas de cegueira: 

Deficiência visual cortical - É causada por encefalopatias, alterações do sistema 

nervoso central, convulsões ou lesões occipitais bilaterais. É comum alguns indivíduos 

acometidos pela doença conseguir distinguir a luz da escuridão. O córtex é o 

responsável por decodificar os sinais do nervo óptico. Por diversas razões como fatores  

genéticos, traumatismos e causas neonatais, o córtex occipital pode ser lesionado e, 

dessa forma, levar a perda da visão. Sendo assim, pelo fato dos sensores estarem 

intactos, e com isso os estímulos serem recebidos, porém não decodificados, este é o 

maior motivo do paciente negar a cegueira (MOSQUEIRA, 2012). 

Diabetes - A retinopatia diabética é uma complicação da diabetes mellitus que 

afeta a retina, sendo uma das principais causas de cegueira adquirida. Estudos clínicos 

mostram que um bom controle do diabetes e da hipertensão diminuem de forma 

significativa o risco de retinopatia diabética. Ainda que algumas formas de retinopatia 

tenham a possibilidade de serem tratadas por cirurgia vítreo-retiniana, depois que a 

visão é perdida devido à doença, ela não pode mais ser restaurada. Dessa forma 

programas de triagem para a detecção de retinopatia diabética, em estágio em que o 
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tratamento ainda possa prevenir a perda visual, e programas de educação sanitária, são 

as principais medidas preventivas de cegueira (ÁVILA; ALVIS; NISHI, 2016). 

Doença macular senil (DMS) - A mácula é a região que fica no centro da 

retina, responsável pela percepção dos detalhes visuais. A DMS ocorre quando as 

células sensíveis à luz da mácula ficam defeituosas. A doença ocorre principalmente em 

pessoas mais idosas, além disso as mulheres são mais afetadas que os homens. Seus 

principais fatores de risco são a hipertensão, o tabagismo, histórico familiar da doença, 

doenças cardiovasculares e colesterol elevado (MOSQUEIRA, 2012). 

Glaucoma - O glaucoma é uma das principais causas de cegueira na infância 

que define-se como o aumento da pressão intraocular. Quando a criança apresenta 

glaucoma congênito, pode ocorrer aumento do globo ocular, bastante sensibilidade à 

luz, lacrimejamento, coceira, dor de cabeça, dor nos olhos, vista cansada e aumento do 

globo ocular. O cuidado envolverá o controle da pressão intraocular através de colírios e 

cirurgia em grande parte dos casos. A visão periférica fica danificada no glaucoma, e o 

campo visual do aluno pode ficar muito limitado, como se este enxergasse por um tubo 

(REILY, 2004). 

 Oncocercose - A oncocercose é causada por uma infecção ocasionada pelo 

parasita Onchocerca volvulus. Além de doenças oculares e cegueira, a oncocercose 

também ocasiona uma série de doenças de pele e sistêmicas (ÁVILA; ALVIS; NISHI, 

2016). 

Retinoblastoma – É um tumor intraocular infantil raro, em formato de nódulos 

que gradativamente preenchem o olho, propagando-se por meio do nervo óptico ao 

cérebro e ao longo dos nervos e vasos emissários (SÁ; SILVA; SIMÃO, 2010). As 

causas desse tumor ainda não são bem conhecidas, deve-se sempre desconfiar de dores 

constantes na cabeça e na vista. 

Retinopatia de prematuridade – É provocada pela exposição de bebês 

prematuros ao excesso de oxigenação na incubadora o que ocasiona a dilatação,  

deformidade e proliferação dos vasos sanguíneos com o surgimento de uma massa 

fibrosa na área da retina que origina lesões irreversíveis, tendo como consequência a 

cegueira (SÁ; SILVA; SIMÃO, 2010). 

Sífilis - A sífilis congênita resultante do contágio do feto pela mãe, pela 

transmissão do “treponema” após o quarto mês de gestação, a enfermidade causa 

inflamações altamente perigosas que, ao afetarem os nervos sensitivos poderão levar a 
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cegueira, que pode se manifestar logo após o nascimento ou em qualquer momento da 

vida do indivíduo (SÃO PAULO, 1993). 

Taxoplasmose – Doença que é provocada pelo protozoário, Toxoplasma Gandii, 

que pode ser transmitido para o feto pela mãe infectada durante a gestação. A doença 

pode ser contraída no contato com fezes de animais infectados (gato, cachorro e aves) e 

pelo consumo de carne de porco. A lesão na retina (cariorretinite) ocasiona ausência de 

parte da imagem. Quando o dano é na mácula, localizada na região central da retina, os 

prejuízos são maiores ainda (REILY, 2004). 

 Tracoma - O tracoma é uma doença infecciosa causada pela Chlamydia 

tracomatis. A enfermidade ataca o segmento anterior dos olhos, provocando uma 

inflamação crônica, conhecida como ceratoconjuntivite que pode evoluir para 

cicatrização, retração palpebral, triquíase e entrópio (ÁVILA; ALVIS; NISHI, 2016). 

Retinose pigmentar - Também conhecida por retinite pigmentosa, é uma 

doença hereditária que se caracteriza pela degeneração progressiva das células 

fotossensíveis do epitélio pigmentar da retina que afeta a visão periférica e a visão 

central. A cegueira noturna é um dos principais sintomas verificados (SÁ; SILVA; 

SIMÃO, 2010). 

Catarata - A catarata congênita se caracteriza pela opacidade do cristalino (a 

lente), e resulta numa visão ofuscada, com perda geral do foco é que pode levar a 

cegueira. Existem diferentes graus e tipos de catarata, originadas por diferentes fatores, 

entre eles traumatismos, diabetes, radiação ultravioleta, glaucoma e também por 

algumas doenças transmitidas da mãe para a criança durante a gestação como o a 

rubéola, a toxoplasmose e a sífilis. A catarata, por não permitir a passagem de luz para a 

retina, prejudica a nitidez da visualização em todo o campo visual (REILY, 2004, p. 

103).  

Traumas – O indivíduo pode tornar-se cego devido a traumas mecânicos 

(contusão e perfuração por corpos estranhos); físicos (calor e frio) e químicos 

(decorrentes de contato com os ácidos e os álcalis). Causas estas que estão ligadas, na 

maior parte das vezes, ao local de trabalho, devido a falta de prevenção e fiscalização 

quanto a segurança nas atividades desenvolvidas. No entanto são os acidentes 

automobilísticos os maiores causadores de cegueira por trauma (MOSQUEIRA, 2012). 
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2.3 Estática dos fluidos  

A estática dos fluidos é a ramificação da mecânica dos fluidos que estuda o 

comportamento de líquidos e gases em uma condição de equilíbrio estático, assim como 

as forças que podem ser aplicadas em corpos submersos nestes fluidos. 

2.3.1 Definição de fluidos 

Considere o ar que preenche nossos pulmões, o sangue que percorre nossos 

vasos sanguíneos e mesmo a chuva que cai sobre nós quando saímos da aula. O ar, o 

sangue e a água são todos exemplos de fluidos, ou seja, líquidos e gases possuem certas 

propriedades que os caracterizam como fluidos. Dessa forma ao compreender o 

comportamento dos fluidos estaremos consequentemente melhor compreendendo 

nossos próprios corpos e nossas interações com o mundo que nos rodeia (TIPLER; 

MOSCA, 2011). 

Um corpo sólido geralmente possui volume e forma bem definidos, que só se 

modificam mediante forças externas. No caso do líquido este tem volume bem definido, 

mas não a forma: mantendo seu volume, toma a forma do recipiente que o contém. Um 

gás não possui nem forma nem volume bem definidos, expandindo-se até ocupar todo o 

volume e tomar a forma do recipiente em que está contido. Líquidos e gases têm em 

comum, mediante à facilidade de deformação, a propriedade de poderem se “escoar” ou 

“fluir” facilmente, donde vem o nome de fluidos (NUSSENZVEIG, 2002). 

2.3.2 O conceito de densidade 

Se, em uma bacia com água, forem abandonados sobre a água diferentes objetos: 

uma bolinha de papel, uma tampinha de plástico, um prego e uma borracha escolar; 

perceberemos que alguns flutuam enquanto outros afundam. Isso acontece porque a 

capacidade de um objeto flutuar ou não em um líquido tem a ver com a diferença de 

densidade entre eles. Se o objeto possuir uma densidade maior que a do líquido, ele vai 

afundar; se for menos denso, ele flutuará (CATANI; AGUIAR, 2012). 

A densidade absoluta (ou massa específica) nos indica se a substância de que é 

feito um objeto é mais ou menos, compacta: os objetos que têm muita massa em 

pequeno volume, como os de ouro e platina, apresentam grande densidade. Objetos que 

possuem pequena massa distribuída em um grande volume, como os de isopor, algodão 

e cortiça, apresentam pequena densidade (LUZ; ALVARENGA, 2007). 
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Portanto, densidade absoluta é a grandeza que fornece a medida da concentração 

de massa de uma substância num determinado volume. Define-se assim a densidade (d) 

como a razão entre massa da substância (m) e o volume correspondente (V): 

V

m
d   (1) 

 

Quanto maior essa razão, maior a massa contida em determinado volume, 

portanto maior a densidade da substância.  A unidade de densidade no SI é kg/m
3
, 

entretanto utiliza-se com frequência o g/cm
3
 como unidade prática (GASPAR, 2009).  

Uma observação importante a se fazer é que os sólidos e os líquidos, em sua 

maioria, quando aquecidos, expandem-se muito pouco e quando são submetidos a um 

aumento da pressão externa se contraem muito pouco. Como estas variações de volume 

são relativamente pequenas, as massas específicas de sólidos e líquidos são 

frequentemente tratadas como aproximadamente independentes de temperatura e 

pressão. A densidade de um gás, porém, depende fortemente da pressão e da 

temperatura, portanto, estas variáveis devem ser mencionadas ao se informar as massas 

específicas dos gases. Por convenção, as condições normais para a medida das 

propriedades físicas são a pressão atmosférica no nível do mar e a temperatura de 0º C 

(TIPLER; MOSCA, 2011). 

Às vezes torna-se conveniente falar da “densidade relativa” de uma substância. 

A densidade relativa é definida como a relação entre as massas específicas de duas 

substâncias. 

 

B

A




d  (2) 

 

Em geral, usa-se a água como substância de referência, de modo que podemos 

expressar a equação acima da seguinte maneira: 

 

OH2

d



  (3) 

 

A densidade relativa é uma grandeza adimensional, e, portanto, o seu valor é o 

mesmo para qualquer sistema de unidades. 
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 2.3.3 O conceito de pressão 

No seu dia a dia você já deve ter ouvido e utilizado as palavras força e pressão, 

algumas pessoas até confundem estes termos, cometendo o equívoco de utilizá-los 

como se tivessem o mesmo significado. Quando uma pessoa se apoia em uma parede 

utilizando a mão aberta, ela está aplicando uma força sobre a parede. Essa força não está 

distribuída por toda a parede, mas apenas na área em que a mão está em contato com 

ela. A relação entre a força e a área na qual a força está sendo aplicada é chamada de 

pressão. Portanto, uma força de mesma intensidade pode provocar diferentes pressões, 

dependendo da área na qual ela está sendo aplicada (USBERCO et al., 2012). 

Assim, podem-se obter pressões muito grandes com forças de intensidade 

relativamente baixa, desde que atuem em áreas muito reduzidas. Quando se amola a 

lâmina de uma faca, a finalidade é diminuir a área de corte, para que dessa forma 

aumente a pressão sobre o objeto a ser cortado. Com isso, é possível cortar com mais 

facilidade sem que seja necessário aumentar a intensidade da força exercida sobre a 

faca. Da mesma forma, quanto mais fina a ponta de objetos perfurantes como agulha, 

percevejo ou prego, mais fácil se torna penetrá-los em superfícies rígidas (GASPAR, 

2009). 

Em outras situações, porém, pode-se desejar um efeito inverso, isto é, uma 

redução no valor da pressão. Isso poderá ser obtido aumentando a área na qual a força 

atua. Por exemplo: para caminhar sobre a neve fofa, uma pessoa usa sapatos especiais, 

com grande área de apoio, para reduzir a pressão; na construção de uma casa uma das 

funções do alicerce é reduzir a pressão das paredes sobre o solo; em estradas de ferro 

para distribuir o peso do trem em uma área maior do solo, os trilhos são apoiados sobre 

dormentes (LUZ; ALVARENGA, 2007). 

Como se observa nestes exemplos, mais importante que a força exercida é a área 

em que a força é aplicada. Dessa forma, para uma mesma força, quanto menor a 

superfície onde ela é aplicada, maior será a pressão, e vice-versa. Essa é a ideia que 

define o conceito de pressão (GASPAR, 2009). 

Matematicamente a pressão exercida por um corpo é o quociente entre a 

intensidade do componente perpendicular da força resultante (F) e a área da superfície 

(A) em que ele atua: 

 

A

F
p   (4) 
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A unidade de medida da pressão, no Sistema Internacional de unidades (SI), é o 

newton por metro quadrado (N/m
2
), que recebe o nome de pascal (Pa), em homenagem 

ao cientista francês Blaise Pascal, que fez importantes contribuições para o estudo dos 

fluidos: 

 
2N/m1Pa1   

 

Outra unidade comum de pressão, que não pertence ao SI, é a atmosfera (atm), 

que é aproximadamente igual à pressão do ar no nível do mar. Uma atmosfera é definida 

como exatamente 101,325 quilopascais (kPa) (TIPLER; MOSCA, 2011). 

2.3.4 Pressão atmosférica 

O ar atmosférico, como qualquer outro corpo material, possui massa e, por 

conseguinte, peso. Isto significa que à ação da força da gravidade mantém a atmosfera 

presa em torno da Terra. Portanto, é por causa do peso do ar que a atmosfera exerce 

pressão, denominada de pressão atmosférica, sobre a superfície de qualquer objeto nela 

mergulhado (LUZ; ALVARENGA, 2007). 

Uma forma simples de exemplificar o motivo pelo qual não se percebe 

diretamente o peso do ar, é imaginar a seguinte situação: se um professor pedir ao seu 

aluno que segure um saco plástico cheio com água, e depois perguntar se o saco tem 

peso, o aluno responderá que sim; porém se o professor pedir para que aluno segure o 

mesmo saco quando ele é submerso em uma piscina com água, o aluno agora não 

conseguira constatar o seu peso. Isso ocorre porque o saco está rodeado de água, a 

mesma coisa acontece com um saco cheio de ar imerso no ar que está a sua volta, por 

isso de maneira errônea percebe-se o ar como se ele não tivesse peso (HEWITT, 2002). 

 O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647) em 1643 realizou pela 

primeira vez a medida da pressão atmosférica. Para isso, Torricelli realizou um 

experimento simples e engenhoso, encheu com mercúrio um tubo de vidro de pouco 

mais de 1 m de comprimento, fechado em uma de suas extremidades. Tampou a 

extremidade aberta e a emborcou numa cuba também com mercúrio, posicionando-o na 

vertical. Destampando o tubo, verificou que um pouco do mercúrio escoou para a cuba, 

permanecendo em equilíbrio na altura de 76 cm em relação à superfície do mercúrio 

(Hg)  no recipiente (figura 1). Torricelli então deduziu que essa coluna de mercúrio era 

equilibrada pela pressão atmosférica exercida na superfície livre da cuba, ao nível do 

mar, onde realizou o experimento (GASPAR, 2009). 
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Figura 1. Experimento de Torricelli 

 

Posteriormente, Pascal repetiu o mesmo experimento no alto de uma montanha, 

constatando que a coluna de mercúrio se estabilizava a uma altura menor que 76 cm. 

Após inúmeras repetições, em diferentes altitudes, concluiu que a pressão atmosférica é 

tanto menor quanto maior a altitude deste lugar (BARRETO FILHO; SILVA, 2013) 

O motivo da pressão atmosférica diminuir com a altitude deve-se ao fato de que, 

quando nos afastamos da superfície da Terra, a densidade do ar diminui rapidamente, 

em virtude da intensidade do campo gravitacional diminuir com a distância. Por 

exemplo, a uma altura de 5,5 km da superfície terrestre, a densidade do ar é igual à 

metade do que seria na superfície. Quanto mais se sobe, mais rarefeito é o ar; fora da 

atmosfera terrestre reina o vácuo, enquanto que ao nível do mar como a altitude é nula, 

a pressão atmosférica é máxima (BONJORNO et al., 2010).     

Com base nestas descobertas acerca da pressão atmosférica, definiu-se uma 

atmosfera como a unidade de medida de pressão equivalente a pressão exercida ao nível 

do mar, por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura sobre sua base. 

 

mmHg760cmHg76atm1patm 
 

 

No Sistema Internacional, temos:  

 
25 N/m1,013.10atm1   
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2.3.5 Teorema de Stevin  

 Ao mergulhar em um lago, por exemplo, é possível perceber a pressão da água 

sobre a membrana timpânica dos ouvidos. Quanto mais fundo se mergulha, maior torna-

se a pressão e o desconforto sentido. A origem dessa pressão, é simplesmente o peso 

dos fluidos (água mais ar) que estão diretamente sobre o mergulhador. Como a pressão 

do ar próximo à superfície da Terra é aproximadamente constante, a pressão que o 

mergulhador sente ao estar submerso na água depende apenas da profundidade em que o 

mesmo se encontra (HEWITT, 2002). 

O fato de a pressão de um fluido sofrer acréscimo com a profundidade pode ser 

percebido pelos moradores de um edifício em que o reservatório de água está no teto. 

Nos andares mais baixos a água sai com maior pressão das torneiras, do que nas 

torneiras dos andares mais altos, que estão a uma menor distância vertical, em relação 

ao reservatório (SAMPAIO; CALÇADA, 2005). 

Considere que o recipiente da Figura 2 esteja totalmente cheio com um líquido 

em equilíbrio de densidade (d). O volume desse recipiente e, consequentemente, do 

líquido que ele contém é h.AV  , em que A é a área de sua base e h é sua altura.  Da 

equação m/Vd  , temos V.dm  . Logo, o peso do líquido que possui a mesma 

intensidade da força de contato trocada com o fundo do recipiente ( ⃗    ⃗⃗), será: 

g.V.dg.mP   ou g.h.A.dP  (LUZ; ALVARENGA, 2007). 

 

 
              Figura 2. Teorema de Stevin            

 

Logo, a “pressão efetiva” (pef) do líquido também conhecida como “pressão 

manométrica” exercida no fundo do recipiente será: 

 

A

g.h.A.d

A

P

A

F
pef 

 

h.g.dpef   (5) 
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Algumas vezes, no entanto há interesse em calcular a pressão total (p) exercida 

num ponto interior ao fluido e não apenas a pressão efetiva (pef), desse modo deve-se 

incluir também a pressão exercida externamente, que em geral, se trata da pressão 

atmosférica (patm) que age sobre a superfície livre do líquido em equilíbrio (Figura 2). 

Nessa situação, a pressão total é determinada pela soma da pressão atmosférica com a 

pressão efetiva (BARRETO FILHO; SILVA, 2013): 

 

h.g.dpp atm  (6) 

 

Se entre dois pontos, R e S, situados no interior de um líquido homogêneo em 

equilíbrio (Figura 2), Δh é a diferença de profundidade entre eles, para calcular a 

variação de pressão Δp  entre estes pontos, temos que (BARRETO FILHO; SILVA, 

2013): 

 

RS ppΔp   

 RS h.g.dph.g.dpΔp atmatm   

 RS hhg.dΔp 
 

 

Δh.g.dΔp   (7) 

 

A equação 7, em homenagem ao cientista Simon Stevin (1548-1620), é 

conhecida como lei de Stevin e pode ser enunciada da seguinte maneira: “A diferença 

de pressão entre dois pontos no interior de um líquido em repouso é igual ao produto da 

densidade desse líquido pelo módulo da aceleração da gravidade local e pelo desnível 

vertical entre esses dois pontos” (BARRETO FILHO; SILVA, 2013). 

Em outras palavras, a pressão exercida por um líquido sobre um corpo imerso 

nele e nas paredes de um recipiente depende da densidade do líquido, da profundidade e 

da gravidade no local. A pressão não depende das caraterísticas do corpo submerso e 

nem do volume de líquido presente; sente-se a mesma pressão ao se mergulhar a cabeça 

um metro abaixo da superfície de uma pequena piscina ou um metro abaixo da 

superfície no meio de um lago. Se a pressão atmosférica for desconsiderada, dobrando a 

profundidade, a pressão do líquido contra o fundo do recipiente é duas vezes maior; e 

assim por diante. Ou, se o líquido for dois ou três vezes mais denso, a pressão em seu 

interior é duas ou três vezes maior a uma mesma profundidade. Essa proporcionalidade 
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entre pressão e profundidade ocorre porque os líquidos são praticamente 

incompreensíveis, ou seja, seu volume dificilmente pode ser alterado por variação de 

pressão, dessa forma, exceto por pequenas mudanças produzidas pela temperatura, a 

densidade de um determinado líquido é praticamente a mesma em todas as 

profundidades, diferente do que acontece com os gases (HEWITT, 2002). 

O resultado de que linearmente a pressão aumenta com a profundidade vale para 

um líquido em qualquer recipiente, independentemente do formato. Além disso, a 

pressão é idêntica em todos os pontos de mesma profundidade, pois a variação de altura 

entre os pontos é zero e isso implica em uma variação de pressão também igual a zero 

(TIPLER; MOSCA, 2011). 

Outro fator a se destacar sobre as forças exercidas por um fluido em repouso 

sobre uma superfície regular, é que a força resultante é sempre perpendicular a 

superfície de contato (SAMPAIO; CALÇADA, 2005). Quando um líquido pressiona 

uma superfície, embora a pressão não tenha uma direção particular, a força possui, e sua 

resultante é dirigida sempre em ângulos retos à superfície tanto do recipiente que o 

contém como de um corpo que se encontra mergulhado no líquido, como ilustrado nas 

Figuras 3 e 4. No recipiente da Figura 3, por exemplo, se um pequeno furo for realizado 

na parede lateral, sairá um jato de água inicialmente em ângulo reto com a parede e 

paralelo a superfície do solo, depois devido a gravidade ele se curvará para baixo. 

 

 
Figura 3. Representação das forças 

perpendiculares exercidas pela água nas 

paredes de um recipiente. 

 
Figura 4. Representação das forças 

perpendiculares exercidas na superfície de um 

corpo mergulhado em água. 
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2.3.6 Princípio dos vasos comunicantes  

Um sistema de vasos comunicantes é um conjunto de dois ou mais recipientes 

abertos e separados em suas partes superiores, porém, conectados por suas partes 

inferiores, como na Figura 5 (CATANI; AGUIAR, 2012). 

 

 
Figura 5.Vasos comunicantes 

 

Segundo o teorema de Stevin, todos os pontos da superfície de um líquido 

homogêneo, em equilíbrio, se mantêm no mesmo plano horizontal pelo fato de estarem 

submetidos à mesma pressão atmosférica, independente das formas dos recipientes e a 

maneira como se comunicam (BARRETO FILHO; SILVA, 2013).  As alturas das 

colunas líquidas em todos os vasos são sempre iguais, se a altura num dos vasos fosse 

maior, a pressão em sua base seria maior do que na base dos outros vasos e, desse 

modo, o líquido não poderia estar em equilíbrio, já que este exerce pressão por todas as 

direções. Como evidenciado pelo teorema de Stevin, a pressão de um fluido não 

depende do volume, mais sim da profundidade e é por isso que o líquido se encontra no 

mesmo nível em todos os recipientes (BONJORNO et al., 2010).     

É importante esclarecer, que a superfície dos líquidos não é plana, mais curva, 

porque acompanha a superfície do globo terrestre, no entanto para áreas não muito 

extensas, a superfície dos líquidos pode ser considerada plana e horizontal, pois a 

esfericidade da Terra torna-se desprezível e a pressão sobre a superfície terrestre é 

praticamente constante (GASPAR, 2009). 

O princípio dos vasos comunicantes é aplicado nas redes de distribuição de água. 

Os diversos canos que ligam os reservatórios de água de uma cidade ou de um bairro às 

casas e aos estabelecimentos (escolas, hospitais, escritórios) são vasos comunicantes. 
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Por isso, o reservatório de uma cidade sempre está no ponto mais alto da região que ele 

abastece, funcionando como recipiente mais alto do conjunto. Pelo mesmo motivo, os 

reservatórios de água das casas, também são posicionados no lugar mais alto da 

edificação (BARROS; PAULINO, 2002). 

2.3.7 Princípio de Pascal 

Quando apertamos a extremidade de um tubo de creme dental para fazer a pasta 

sair pela outra extremidade, estamos pondo em prática o “Princípio de Pascal”. A 

pressão aplicada num extremo do tubo se transmite a todas as partes da pasta, fazendo 

com que esta saia no outro extremo do tubo (SAMPAIO; CALÇADA, 2005).  

O princípio foi enunciado com clareza pela primeira vez em 1652 por Blaise 

Pascal, o qual diz que: “Uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível 

contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às 

paredes do recipiente.” (HALLIDAY; RESNICK; WALTER, 2009). 

Por exemplo, se a pressão na tubulação hidráulica de uma cidade sofrer um 

acréscimo de 10 unidades de pressão, todos os pontos da água dessa tubulação, 

inclusive nas paredes dos canos aumentará também nas mesmas 10 unidades de pressão, 

desde que água esteja em repouso (SAMPAIO; CALÇADA, 2005). 

Por meio desse princípio físico, dispositivos como a prensa hidráulica, permitem 

multiplicar a intensidade da força aplicada, mesmo mantendo a pressão constante, ou 

seja, além de transmitirem a pressão exercida, esses dispositivos conseguem ampliar o 

módulo da força aplicada, ao aumentar a área de contato na outra extremidade da coluna 

de líquido (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2002). A prensa hidráulica, portanto 

consiste basicamente de dois vasos comunicantes com êmbolos de diâmetros distintos 

sobre as superfícies livres do líquido contido em seu interior.  

Na Figura 6, a área do êmbolo (ou pistão) da esquerda é quatro vezes maior que 

a área do êmbolo da direita; ainda assim, o sistema está equilibrado, ou seja, o único 

peso da direita não é levantado pelos quatro da esquerda. Isso acontece pelo seguinte 

motivo, conforme o princípio de Pascal, a pressão que o único peso aplica sobre o 

êmbolo da direita transmite-se integralmente por todo o líquido. No outro pistão, essa 

pressão atua numa área quatro vezes maior, o que resulta numa força também 

quadriplicada (BARROS; PAULINO, 2002). Isso significa que, a área da superfície do 

pistão é diretamente proporcional à força, pois a pressão em ambos os pistões sempre 

será a mesma. 
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Figura 6. Aplicação do princípio de Pascal 

 

Como as pressões são iguais, matematicamente temos que: 

 

,
A

F

A

F
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1
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Essa propriedade possui muitas aplicações. Um exemplo é o elevador hidráulico, 

mecanismo empregado para elevar objetos de muito peso, como aqueles que suspendem 

automóveis em oficinas mecânicas. Nesses elevadores, uma força de baixa intensidade 

aplicada a uma pequena área de um pistão transforma-se em uma força de intensidade 

muito maior aplicada sobre uma grande área de outro pistão, que se encontra 

comunicado com o primeiro (CATANI; AGUIAR, 2012). 

Um fato a se considerar com relação a multiplicação da intensidade de forças é 

que, apesar dessa ampliação, não existe qualquer tipo de acréscimo da quantidade de 

energia envolvida. Esse fenômeno, dessa forma, também segue o Princípio da 

Conservação de Energia. Pode-se constatar que esta afirmação é verdadeira, pois no 

caso em que a área é maior e consequentemente exige uma força maior devido a pressão 

ser constante, o deslocamento do pistão é proporcionalmente menor (FUKE; 

YAMAMOTO, 2010). 

2.4 Teorias de aprendizagem  

2.4.1 O uso de experimentos no ensino de Física. 

 Ainda que as atividades experimentais sejam uma necessidade incontestável para 

todo professor da área das ciências naturais como o professor de Física, por exemplo, 



23 

seu emprego em sala de aula ainda é pouco expressivo no Ensino Fundamental. A 

atividade experimental, no entanto, tem pelo menos, três vantagens em relação à teórica. 

A primeira está na interação social proporcionada em atividades experimentais, pois os 

alunos geralmente discutem as mesmas ideias e buscam responder as mesmas perguntas 

já na atividade teórica, recorre-se a enunciados verbais que na maior parte das vezes não 

são claros para os alunos. A segunda vantagem se deve a maior proximidade com a 

realidade, pois enquanto os enunciados teóricos tendem a tratar o fenômeno estudado de 

forma ideal e artificial, no experimento não é possível desprezar fatores ambientais. A 

terceira vantagem se refere ao maior envolvimento do aluno, pois este raramente arrisca 

previsões quanto ao resultado de atividades teóricas; os experimentos, porém, 

possibilitam a observação direta e imediata da resposta, que envolve efetivamente o 

aluno (GASPAR, 2014).  

 Além das vantagens supracitadas no uso de experimentos na abordagem de 

conteúdos de Física no Ensino Fundamental, outro fator, que justifica uma maior 

valorização de aulas experimentais, se deve ao fato do ser humano biologicamente do 

ponto de vista neuromotor ser programado para buscar contato com os diversos 

estímulos sensoriais do ambiente ao seu redor. O indivíduo perante um objeto que 

desperta interesse, antes de pensar, estende a mão para tocá-lo. O impulso de querer 

conhecer com as mãos é mais forte do que apreender pelo olhar. Sente-se a necessidade 

de tocar para perceber a concretude das coisas: a textura, a plasticidade, a temperatura, o 

tamanho, volume e peso. A ação física do aluno sobre o objeto é central na teoria 

construtivista de Piaget, que diz que o conhecimento é construído mediante a interação 

do sujeito com o objeto. As feiras de ciências, as montagens teatrais, as feiras culturais, 

os campeonatos e olimpíadas, representam momentos importantes e inesquecíveis de 

aprendizagem na trajetória escolar, principalmente porque envolvem o contato do corpo 

com objetos de conhecimento (REILY, 2004). 

2.4.2 A aprendizagem do aluno com cegueira  

 Talvez um dos maiores entraves enfrentado pela pessoa cega se encontre na falta 

de uma melhor compreensão da sociedade em relação às reais implicações da cegueira. 

É comum que os indivíduos de visão normal tenham expectativas bastante baixas em 

relação ao rendimento escolar ou ao potencial do indivíduo desprovido de visão. Deste 

modo, a falta de conhecimento das possibilidades do deficiente visual leva muitas 

vezes, a falsa convicção de que alunos com cegueira estão vinculados a dificuldades de 
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aprendizagem e até mesmo déficit intelectual. No entanto, os estudos nessa área, têm 

demonstrado, que, do ponto de vista intelectual, não existe diferença entre cegos e os 

indivíduos com visão, o potencial do aluno não é alterado pela deficiência visual (SÃO 

PAULO, 1993). 

 Na cultura presente, onde a grande parte das atividades giram em volta de 

estímulos visuais, como, por exemplo, a programação da televisão, as páginas na 

internet, cinema, museu entre outras atividades educativas que se direcionam quase que 

exclusivamente para uma aprendizagem baseada no visual, o indivíduo com cegueira, 

encontra-se sempre em posições de desvantagem em comparação àqueles considerados 

“normais” (SÃO PAULO, 1993). Neste contexto, os educadores precisam estar atentos 

para não deixar que o sentido da visão seja usado como referencial na educação de 

alunos cegos, pois as aulas centradas apenas no ver, dificultam até mesmo a 

aprendizagem do aluno vidente e, em se tratando de alunos com cegueira, essa 

dificuldade torna-se muito maior, pois leva este aluno a uma aprendizagem puramente 

mecânica (FLESCH, 2003). 

 Os estudantes cegos com necessidades educacionais especiais têm direitos 

iguais, todavia deve-se lembrar de que estes não são iguais aos demais alunos. 

Consequentemente, para que eles possam ter condições de aprendizagem equivalentes 

aos outros, é necessário garantir que tenham acesso aos conteúdos escolares pelos 

sentidos que lhes permite dar significado ao mundo, além de ser preciso também 

proporcionar a estes, um maior tempo nas atividades devido à maneira como interagem 

com o objeto de estudo. Dessa forma o ensino tradicional baseado no uso da lousa tem-

se tornado, “pedra de tropeço” para o progresso escolar de alunos com cegueira 

(REILY, 2004).  Estas práticas pedagógicas, que negligenciam a capacidade dos 

discentes cegos e ainda enfatizam suas dificuldades, tem muita das vezes levado eles 

próprios a descrença em suas possibilidades (LEME, 2009). 

 É importante ressaltar que, nos indivíduos cegos, a questão fundamental que os 

diferenciam significativamente dos que tem visão, é a forma como captam as 

informações do mundo externo ao seu redor para compreendê-lo e relacionar-se com 

ele. A percepção dos cegos é diferente daqueles que usam o sentido da visão, os 

deficientes visuais se utilizam de outros conjuntos de receptores para a percepção, 

apresentação e interação com o mundo a sua volta, ou seja, estes percebem o mundo por 

meio dos sentidos táteis, cenestésicos e auditivos (AMIRALIAN, 2009).   
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 Reily esclarece bem essa forma de percepção, peculiar dos indivíduos com 

cegueira: 

 
O cego desenvolve habilidades pautadas na integração de uma série de signos 

de origem sensorial, no campo da audição, do olfato, do tato e da 

propriocepção (dos sensores internos de sua própria musculatura e 

ligamentos) e do senso de equilíbrio. Ao usar áreas do cérebro, seus circuitos 

neurais se reestruturam (REILY, 2004, p. 149). 

 

 Um ponto importante a se esclarecer em relação aos sentidos remanescentes de 

indivíduo cegos e que estes não devem ser encarados, como muitas pessoas pensam, em 

dons naturais ou poderes especiais, por exemplo, memória privilegiada, audição acurada 

e refinamento do tato. Estas ideias errôneas são baseadas no princípio da compensação, 

segundo o qual o papel de um órgão disfuncional ou ausente é trocado ou compensado 

pela otimização de outro órgão, seja pela obra de Deus ou da ciência (SÁ; SILVA; 

SIMÃO, 2010). 

 Conforme explica o neurologista Oliver Sacks: 

 
Ficou provado que em cegos que lêem em Braille o dedo leitor tem uma 

representação excepcionalmente grande nas partes táteis do córtex cerebral. É 

de se suspeitar que as partes táteis (e auditivas) do córtex são alargadas nos 

cegos e podem se expandir para o que normalmente é o córtex visual. O que 

sobra do córtex visual, sem o estimulo visual, pode ficar em grande parte sem 

se desenvolver. Parece provável que tal diferenciação do desenvolvimento 

cerebral acompanhe a perda de um sentido na infância e a intensificação 

compensatória de outros sentidos (SACKS 1995 apud REILY, 2004, p. 149). 

 

 O aluno com cegueira pode acompanhar e aprender os mesmos conteúdos que o 

aluno vidente. Entretanto, existe a necessidade de se fazer uso de representações 

gráficas e de metodologias de ensino apropriadas. Ao produzir recursos didáticos 

especializados e adaptar ferramentas para o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos cegos, o educador não beneficia somente este aluno, mas consequentemente 

beneficia toda a classe, facilitando a compreensão dos conceitos, principalmente 

daqueles mais abstratos, como, por exemplo, os da disciplina de Física. Dessa forma, o 

professor diante de uma sala de aula onde estejam inseridos alunos cegos, não precisa 

mudar seus procedimentos, porém deve fazer muito mais uso de materiais 
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diversificados e adaptados que ajudam na abstração dos conceitos, em uma classe 

heterogênea (FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008). 

 Quanto às peculiaridades no processo de ensino e aprendizagem entre alunos 

com cegueira e alunos que enxergam pode ser citado o tempo na aprendizagem. Em 

virtude do tato ser um sentido sequencial, onde para formar um todo, o aluno cego 

precisa tocar e analisar separadamente cada parte do objeto, diferente do que ocorre com 

aluno vidente, onde através do sentido da visão, recebe a informação imediata e geral do 

ambiente ou dos objetos, o tempo que o deficiente visual necessita para tatear, 

examinar, discriminar e identificar é um pouco maior. Dessa forma o educador deve dar 

atenção para tal realidade e assim disponibilizar um tempo mais longo para que este 

aluno faça suas tarefas (FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008).   

 Segundo Masini: 

 
Cada órgão dos sentidos interroga o objeto à sua maneira: a visão não é nada 

sem um certo olhar, ou seja, a maneira que o sujeito dirige e passeia seu olhar 

é de um modo diferente da de sua mão explorando tatilmente. Nunca o 

campo tátil está inteiramente presente em cada uma de suas partes como o 

objeto visual (MASINI, 2007, p. 24). 

 

 O ser humano seja cego ou não, seu psiquismo é de caráter semiótica, ou seja, o 

conhecimento é adquirido por meio de sistemas de símbolos, onde o mais importante 

deles é a linguagem, que é perfeitamente acessível aos cegos, pois a cegueira não afeta 

diretamente a comunicação. Assim sendo, o que é primordial para que este se 

desenvolva é ter acesso ao convívio social e à informação, de maneira a apropriar-se dos 

significados que permeiam sua cultura e assim poder compreender o mundo (LEME, 

2009). Desde que se considerem as suas especificidades, e que uma ou outras 

deficiência não estejam associada, o indivíduo com cegueira alcança, assim como o 

vidente, todas as etapas de desenvolvimento: motor, cognitivo e afetivo (FILGUEIRAS; 

PEREIRA; MELCA, 2008).  

 Dessa forma como o aluno cego tem seu aparato comunicacional em perfeitas 

condições, a cegueira é considerada umas das deficiências de mais fácil superação em 

termos escolares, visto que os pilares fundamentais da transmissão do conhecimento 

residem na linguagem e na comunicação (FILGUEIRAS; PEREIRA; MELCA, 2008).  

As informações visuais a que os cegos não têm acesso podem, portanto, ser 

parcialmente verbalizadas (NUNES, LOMÔNACO, 2010). 
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 Outro fator relevante que deve ser considerado no processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com cegueira se deve ao fato do aluno ter vivenciado ou não 

experiências visuais antes. O aluno com cegueira congênita, ou seja, aquele que ficou 

cego nos primeiros anos de vida não guarda em sua memória imagens visuais úteis. 

Dessa forma ele experimenta o mundo ao seu redor por meio dos sentidos, tato, audição, 

olfato, paladar e o percebe e o interpreta muitas vezes de um jeito diferente daquela que 

os alunos videntes fazem.  Em se tratando do indivíduo que perdeu a visão mais tarde, 

depois de alfabetizado por tipos impressos, a bagagem cognitiva de informações visuais 

constitui-se como elemento facilitador para a continuação do processo educativo. No 

entanto, em contrapartida a perda da visão pode implicar graves consequências 

emocionais e consequentemente nas práticas pedagógicas, a não aceitação à deficiência 

muitas vezes, leva o aluno cego a ter resistência no uso de recursos e técnicas 

apropriadas à minimizar suas limitações em decorrência da falta de visão (SÃO 

PAULO, 1993). 

 Deve-se ressaltar ainda que a competência pedagógica e a qualificação 

profissional do professor configura-se como aspectos relevantes à Educação Inclusiva, 

especialmente se o educador elabora materiais adaptados e metodologias de ensino 

direcionadas para ensinar a turma toda e não apenas o aluno com cegueira, de forma 

individual. Pois na escola que promove a inclusão, a função principal do docente é 

contribuir para que o estudante com cegueira, no contexto da inclusão, possa ser aquele 

que, mesmo sendo diferente, não seja encarado como o aluno problemático, o obstáculo 

ao sistema de ensino (COSTA, 2012). 

 Desse modo visando um melhor posicionamento do professor diante do processo 

de ensino e aprendizagem de alunos com cegueira, Profeta (2007) discute algumas 

orientações de como o professor deve trabalhar com alunos cegos: 

 Orientar o educando com cegueira a seguir as mesmas normas disciplinares da 

sala de aula, que seguem os demais alunos, ou seja, não se deve dar privilégios, 

devido a deficiência. 

 Não subestimar a capacidade do aluno, mas sim estimulá-lo a participar de todas 

as atividades do dia a dia da escola ajudando-o a descobrir suas possibilidades.  

 Deve-se observar as diferenças individuais do aluno com cegueira, e não 

destacá-las. 
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 Quando necessário, pedir orientação dos profissionais dos centros de apoio 

pedagógico ao aluno com cegueira, quanto à questão da produção de materiais 

específicos, transcrição em Braile e sugestões sobre atividades específicas a 

serem desenvolvida;  

 O professor deve ser competente no que faz, reconhecer seus limites e buscar 

superá-los, mas não invadir outras áreas e nem executar outros papéis (tutor, 

psicólogo, terapeuta); pois sua responsabilidade com o aluno cego é a mesma 

dispensada aos demais alunos.  

 O educador não precisa se preocupar com atividades diferenciadas para aplicar 

com alunos cegos, pois ele deverá cumprir o currículo da escola e das outras 

crianças, o diferencial serão os recursos a serem utilizados, e o procedimento as 

vezes um pouco mais lento, devido o uso de recursos adaptados. 

 Quanto ao relacionamento com o aluno com cegueira, Flesch (2003) da às 

seguintes dicas:  

 Toda vez ao entrar e sair do ambiente, onde está o aluno, fale; desse modo, 

permite-se a identificação pela voz. 

 Não se afaste do aluno sem informar. Agindo assim, evitam-se situações 

constrangedoras, onde o discente fala sozinho sem saber que se encontra só. 

 Não se dirija a um indivíduo cego através da pessoa que lhe acompanha. 

 O aperto de mão cordial substitui o sorriso, para quem não enxerga. É uma 

forma de comunicação tanto no encontro como na despedida. 

 Oriente o aluno com cegueira sempre indicando a lateralidade: direita, esquerda, 

para trás, para frente, para cima, para baixo. Termos aqui e ali não servem para 

situá-lo no ambiente. 

 Não converse com o indivíduo com cegueira como se fosse surdo, a falta de 

visão não implica surdez. 

 Ao orientar o aluno para sentar numa cadeira ou entrar numa sala, basta colocá-

lo em contato com o objeto e o local. 

 Para guiar a pessoa cega, é necessário apenas ceder o braço para que ela segure, 

o movimento do corpo fornece a orientação que precisa, em passagens estreitas, 

deve-se encolher o braço como forma de assinalar que haverá alteração na 

locomoção. 
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Capítulo 3  

Metodologia  

 Esta pesquisa é de caráter qualitativo, pois se baseia na análise de dados 

subjetivos coletados a partir de entrevistas estruturadas. Uma entrevista padronizada ou 

estruturada é aquela na qual o entrevistador segue um roteiro padronizado previamente 

estabelecido, onde diferentes indivíduos classificados em determinado grupo respondem 

perguntas iguais, a fim de que o entrevistador possa analisar e comparar as respostas 

que foram obtidas para as mesmas perguntas, refletindo assim as diferenças entre os 

entrevistados (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

 É importante ressaltar que as perguntas realizadas nas entrevistas foram de 

caráter subjetivo e todas as falas foram gravadas em áudio com autorização dos 

entrevistados, a fim de obter uma maior veracidade e fidelidade das informações.  

 Neste capítulo, portanto serão descritas as etapas que se seguiram na elaboração 

e aplicação do produto educacional, confeccionado com a finalidade de ser utilizado em 

aulas de Física no Ensino Fundamental com alunos de visão normal e com alunos cegos 

principalmente, dadas as possibilidades de observações táteis permitidas.  

 O produto educacional se constitui, dessa forma de 5 (cinco) aparatos 

experimentais: 3 (três) são experimentos inovadores que não existem no mercado, sendo 

dois desenvolvidos para o estudo do teorema de Stevin e um para a abordagem do 

princípio de Pascal e outros 2 (dois) experimentos confeccionados para o estudo do 

princípio dos vasos comunicantes, estes últimos apesar de terem sido construídos como 

base em modelos já existentes, possuem como diferencial,  adaptações táteis que 

possibilitam seu uso também com alunos cegos. 

 Esse trabalho foi dividido em três partes fundamentais: 1ª parte - confecção dos 

experimentos, 2ª parte - avaliação dos experimentos no CAP e 3ª parte aplicação dos 

experimentos na escola. 

 Na primeira etapa, foram construídos aparatos experimentais para abordar 

conceitos relativos ao conteúdo de estática dos fluidos: teorema de Stevin, princípio dos 

vasos comunicantes e princípio de Pascal. A preocupação principal foi produzir 

experimentos de Física para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

cegueira do Ensino Fundamental. No entanto, teve-se a preocupação ainda de que os 

experimentos pudessem ser utilizados não só por alunos cegos mais também por alunos 

videntes, a fim de que assim se promovesse uma inclusão de fato. Após várias buscas 
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incessantes por experimentos sobre “estática dos fluidos” adaptados para alunos com 

cegueira, verificou-se a carência de experimentos nesta área, dessa forma alguns dos 

experimentos aqui apresentados tratam-se de inovações tecnológicas, enquanto que os 

demais que já existiam foram apenas adaptados para a utilização também com alunos 

cegos. Houve ainda a intenção de que na confecção dos experimentos fossem utilizados 

materiais de baixo custo, a fim de facilitar replicações futuras por professores de Física 

e de Ciências nas escolas, em salas de recursos e nos centros de acompanhamento a 

estudantes com cegueira.   

 Depois de construídos os experimentos e testados suas funcionalidades, surgiu a 

preocupação de que antes de serem aplicados com os alunos, fossem verificado a 

viabilidade destes recursos didáticos. Portanto, na segunda etapa deste trabalho, os 

experimentos foram encaminhados para serem avaliados por profissionais 

especializados no ensino de alunos com cegueira, no CAP na cidade de Marabá no 

estado do Pará, em que no dia 10 de maio de 2016 pela manhã, promoveu-se uma aula 

sobre o conteúdo de estática dos fluidos, utilizando todos os recursos didáticos 

produzidos, para uma equipe constituída por 2 (dois) professores do Centro e 1(um) 

professor colaborador.  Esta primeira aula serviu como treinamento para as aulas que 

posteriormente ocorreram nas escolas selecionadas. Um fator relevante a se destacar no 

perfil dos avaliadores é que dois destes são deficientes visuais, um dos professores do 

CAP possui baixa visão, é pedagogo e bacharel em direito; enquanto que o professor 

colaborador possui cegueira, é licenciado em Ciências Naturais com habilitação em 

Química além de ser bacharel e licenciado em Ciências Sociais. Ao fim da aula os três 

professores que fizeram o acompanhamento, foram entrevistados para avaliar se a 

didática utilizada se encontrava condizente para o ensino de alunos com cegueira e se os 

experimentos possibilitavam a acessibilidade desejada. 

 Após a avalição dos experimentos e sua aprovação foi realizada uma entrevista 

apenas com a professora responsável pela disciplina de Ciências no CAP, a fim de 

entender um pouco sobre como são realizados os acompanhamentos dos alunos, como é 

desenvolvida a parte experimental e que experimentos no ensino de Física existem no 

centro em especial voltado para o ensino de estática dos fluidos. 

 Após finalizar a 2ª parte da pesquisa que se desenvolveu no CAP, a 3ª parte do 

trabalho foi realizada em 2 (duas) escolas públicas da cidade de Marabá - PA: Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Irmã Theodora e Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Martinho Motta da Silveira. É importante destacar que, na escola “E. M. 
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E. F. Martinho Motta da Silveira”, os trabalhos aconteceram nos dias 23, 24 e 30 de 

maio 2016, no turno da noite na Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde foi formado 

um grupo com 8 (oito) alunos de visão normal e 2 (dois) alunos com cegueira, todos 

estudantes da 3ª etapa. Na escola “E. M. E. F. Irmã Theodora” a pesquisa foi 

desenvolvida nos dias 1 a 3 de junho de 2016, no turno matutino com um grupo 

constituído por 3 (três) alunos de visão normal e 1 (uma) aluna com cegueira, todos 

estudantes do 9º ano. É necessário informar que a pesquisa realizada nas escolas tinham 

a intenção de ocorrer em três dias consecutivos, porém não foi possível acontecer dessa 

forma na escola Martinho Motta da Silveira, por não ter havido aula nos dias 25 e 26, e 

no dia 27, que foi uma sexta-feira, faltaram muitos alunos. 

 No primeiro dia em cada escola, foram entrevistados os professores de Ciências 

dos alunos com cegueira, que participaram da pesquisa. O objetivo dessa entrevista foi 

saber como estava ocorrendo o processo de ensino e aprendizagem destes alunos, saber 

como os conteúdos de Física são trabalhados durante as aulas, os recursos utilizados e 

as dificuldades encontradas no ensino de conceitos e fenômenos físicos discutidos na 

disciplina de Ciências, com foco para as aulas experimentais e o uso de recursos 

adaptados para alunos cegos.  

 Ainda no primeiro dia os alunos com cegueira foram entrevistados, com o intuito 

de traçar um breve perfil destes discentes, conhecer mais sobre as dificuldades que estes 

encontram nos assuntos de Física, a partir de qual idade houve o comprometimento da 

visão e o que levou ao comprometimento, tais informações serão importantes para o 

professor conhecer mais sobre a deficiência do aluno e suas dificuldades, e assim 

direcionar da forma mais proveitosa possível seus trabalhos. Além disso, nas escolas 

foram aplicados a todos os alunos testes de sondagem relativo ao conteúdo de estática 

dos Fluidos por meio de entrevista com perguntas contextualizadas e abertas. A 

finalidade deste pré-teste, foi avaliar o nível de conhecimento dos alunos relativos aos 

conceitos trabalhados em estática dos fluidos. As perguntas foram voltadas para 

situações do cotidiano.  

 No segundo dia nas escolas ministrou-se a aula introdutória sobre os conceitos 

preliminares:  relativo ao conceito de fluídos, densidade, pressão e pressão atmosférica. 

A finalidade desses conteúdos preliminares foi construir uma base cognitiva no aluno 

para que este pudesse ter uma melhor compreensão dos conteúdos principais. Ainda no 

segundo dia foi discutido um dos conteúdos fundamentais, o teorema de Stevin, onde 
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foram utilizados dois experimentos (teorema de Stevin 1 e teorema de Stevin 2) que 

permitem observações táteis e portanto podem ser utilizados por alunos cegos. 

 No terceiro e último dia foram trabalhados dois outros conteúdos principais, o 

princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. Na discussão dos vasos 

comunicantes foram utilizados dois experimentos (“vasos comunicantes táteis” e 

“caixa-d’água com observações táteis”) e na abordagem do princípio de Pascal um 

experimento (“princípio de Pascal tátil”), todos com possibilidade de observações táteis. 

Procurou-se através da construção destes recursos minimizar a abstração dos conceitos 

abordados e proporcionar uma aula mais dinâmica e interativa a todos os alunos.  

 Além disso, no terceiro dia foi realizada a aplicação de um novo teste de 

sondagem, através de entrevistas, a fim de avaliar se houve ou não evolução na 

compreensão dos assuntos estudados. As perguntas do pós-teste foram às mesmas do 

pré-teste, somadas a novas perguntas relacionadas à avaliação da aula e dos 

experimentos. O objetivo era também verificar se houve ou não aprovação pelos alunos 

do material, principalmente os alunos com cegueira. 

 Em resumo para a coleta de dados foram elaborados 6 (seis) roteiros diferentes 

de entrevistas: 

1. Roteiro: visou coletar informações com o professor de Ciências do CAP, quanto 

o ensino de Física com alunos cegos no centro.  

2. Roteiro: foi utilizado com professores CAP, e teve como objetivo obter uma 

avaliação dos experimentos confeccionados e a aula ministrada. 

3. Roteiro: foi destinado aos professores de Ciências dos alunos com cegueira, com 

a finalidade de conhecer mais sobre a realidade nas escolas em que estes alunos 

estudam quanto aos recursos didáticos e metodologias utilizadas. 

4. Roteiro: foi aplicado somente aos alunos com cegueira visando obter 

informações para construir o perfil destes alunos. 

5. Roteiro: se caracteriza pelo pré-teste, que teve o objetivo de avaliar os 

conhecimentos prévios de todos os alunos quanto aos conteúdos propostos. 

6. Roteiro: Pós-teste aplicados também a todos os alunos, com a finalidade de 

avaliar o progresso no aprendizado dos conteúdos discutidos. 
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Capítulo 4 

Resultados e discussões 

 Durante as discussões dos resultados desta pesquisa por razões éticas os 

participantes entrevistados serão identificados da seguinte forma:  

 Entrevistador: E 

 Professores do CAP: P1, P2, P3 

 Professor de Ciências da escola “Martinho Motta da Silveira”: P4 

 Professor de Ciências da escola “Irmã Theodora”: P5 

 Alunos da escola “Martinho Motta da Silveira”: A, B, C1, C2, D, E, F, G, H e I  

 Alunos da escola “Irmã Theodora”: C3, J, K e L 

4.1 Visita ao Centro de Apoio Pedagógico Para o Deficiente Visual 

Ignácio Baptista Moura (CAP)  

4.1.1 Entrevista com professor do CAP responsável pela disciplina de 

Ciências. 

 Nessa etapa da pesquisa, objetivou-se entrevistar um dos professores de Ciências 

do CAP, a fim de se compreender melhor como são trabalhados os conteúdos de Física 

com os alunos cegos no centro, no entanto, segundo informações da coordenação, a 

instituição contava com apenas 1 (um) único professor de Ciências, que porém 

encontrava-se de licença para estudo, em virtude de estar cursando mestrado em outro 

estado. Dessa forma, independente da formação, professores de outras disciplinas é que 

assumiram a responsabilidade de produzir material para o ensino das Ciências Naturais. 

Sendo assim, mediante à falta do professor especifico da disciplina, quem concedeu a 

entrevista em seu lugar foi uma pedagoga a professora P2, que é uma das profissionais 

que realiza o acompanhamento dos alunos juntos aos conteúdos de Física trabalhados 

no Ensino Fundamental. 

 Entrevistador: Quais as diferenças entre o papel da escola comum e o papel do 

CAP no processo de ensino e aprendizagem de alunos com cegueira? 

 Professora P2: A escola tem o dever social e a obrigação legal constituída em 

lei de matricular crianças e adultos com cegueira. Quando este sujeito é matriculado, o 

mesmo deve ter como qualquer outro aluno, o acesso a todos os serviços que a escola 

disponibiliza. O CAP em contrapartida, por ser um centro especializado na área de 
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atendimento a indivíduos com baixa visão e cegueira, possui a responsabilidade tanto 

de complementação como de suplementação. Na complementação o CAP realiza um 

trabalho mais pedagógico, contribuindo no processo da discussão dos conteúdos 

fundamentados no ensino comum da base curricular; dá suporte para a escola na 

produção do material, no assessoramento pedagógico ao professor do ensino comum, 

orientação a família e orientações ao aluno. Em relação à suplementação, o CAP 

realiza um trabalho mais específico na área da deficiência visual em si, voltado não só 

para os alunos com cegueira matriculados nas escolas, mas também para os indivíduos 

com cegueira que já passaram pelo processo de escolarização. Na suplementação, 

portanto, são dadas orientações a fim de que a pessoa cega possa ter uma vida com 

mais autonomia e independência, seja na questão da orientação e mobilidade, na 

questão da higiene, do acesso aos serviços nas áreas sociais e culturais, a própria 

questão do processo de letramento e alfabetização no sistema de leitura e escrita 

Braille, a utilização do soroban, acesso a livros didáticos em Braille e a tecnologias 

assistidas.  De maneira mais sucinta o CAP tem esse papel de subsidiar o ensino 

comum, porém jamais deve substituir o que é oferecido pela escola e vice-versa.  

 Entrevistador: Comente um pouco sobre os recursos e procedimentos didáticos 

utilizados no CAP no processo de ensino e aprendizagem de alunos com cegueira 

referente à discussão de conteúdos de Física na disciplina de Ciências Naturais.  

 Professora P3: Em relação à prática educativa, no CAP procura-se assim como 

na escola comum oferecer uma formação humanizadora, busca-se fazer com que os 

conceitos de Física façam sentido para o aluno e que o sujeito possa correlacionar esse 

conteúdo formal com a sua vivência. Não estou dizendo que todo conteúdo precisa ter 

uma aplicabilidade, porém o aluno deve compreender a finalidade daquilo que está em 

discussão. É importante salientar que pensando no ensino de alunos com cegueira, na 

área de Física, ou melhor, nas Ciências Naturais em geral, há uma lacuna de recursos 

didáticos, de livros, de materiais que possam possibilitar que o aluno observe os 

fenômenos estudados e assim compreenda a fundamentação teórica dos conteúdos 

discutidos. No entanto o CAP, apesar das dificuldades, trabalha um passo mais além, 

em relação ao ensino comum, pois a escola ainda não trabalha, ou se trabalha é de 

forma muito frágil, a questão do aluno com cegueira observar fenômenos físicos na 

prática, seja nos laboratórios de Ciências, seja a partir da produção de materiais. O 

centro, todavia possui essa função de tornar os conteúdos mais acessíveis, o 

profissional responsável pela disciplina de Ciências, por exemplo, tem a 
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responsabilidade de produzir materiais para auxiliar o sujeito na compreensão dos 

conceitos e fenômenos também relacionados à Física. Os materiais são produzidos, a 

partir das necessidades que são apontadas no ensino comum, no momento, porém os 

procedimentos didáticos estão mais voltados para a produção de livros didáticos, para 

que este aluno possa ler e assim ter acesso à leitura em Braille e principalmente acesso 

aos conteúdos das disciplinas. Portanto, no aspecto da produção de materiais na área 

de Física acredito que é algo que precisamos avançar, discutir e melhorar.  

 Entrevistador: Que recursos didáticos o CAP possui e utiliza para ensinar 

conceitos de Física, especialmente os relacionados ao conteúdo de Estática dos Fluidos, 

como: teorema de Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal? 

 Professora P3: Na área das Ciências Naturais o CAP tem uma lacuna enorme 

de produção, as iniciativas elas são bem iniciais, em Física principalmente. Temos a 

dificuldade de materiais, de recursos humanos, pois os profissionais são poucos e a 

demanda é grande. Portanto relativo a estes assuntos de Física, nós não temos 

produções, para ser mais preciso na área da Física nós não temos materiais adaptados 

para a observação de fenômenos, temos somente as produções dos livros didáticos do 

ensino comum. O que existe na área de Ciências são alguns materiais que foram feitos 

a partir das necessidades apresentadas, como a representação tátil da tabela periódica, 

a representação de átomos, de moléculas, de células e outras produções. Em relação à 

Física, porém ainda não produzimos, não que não tenha demanda, é que ainda não 

tivemos condições de ter tal produção. Dessa forma o que utilizamos na hora de 

explorar e discutir os conteúdos de Física, são representações mais simbólicas e 

também utilizamos objetos que possam ser explorados pelo tato, e que assim 

proporcionem a partir do sinestésico uma melhor compreensão dos conteúdos por parte 

do aluno com cegueira, procuramos desse modo trazer uma ideia o mais próximo 

possível daquilo que está sendo discutido. É importante atentar que nem todos os 

conceitos e fenômenos Físicos carecem da produção de materiais didáticos como, por 

exemplo, a confecção de experimentos, entretanto é evidente que estes são 

extremamente necessários diante da complexidade de determinados conteúdos.  

4.1.2 Avaliação dos experimentos 

 No dia 10 de maio de 2016, foi realizada a intervenção no CAP, como a aula que 

foi ministrada no centro foi também realizada nas escolas, a descrição dos experimentos 

e da didática utilizada será realizada apenas na seção que descreve o desenvolvimento 
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das aulas nas escolas. Nessa seção, portanto serão discutidos apenas os julgamentos 

realizados pelos professores que avaliaram a forma como a aula foi ministrada e os 

experimentos utilizados, na abordagem dos conteúdos. 

 

 
Figura 7. Avaliação dos experimentos no Centro de Apoio Pedagógico Para o Deficiente 

Visual Ignácio Baptista Moura. 

  

 Um breve roteiro foi elaborado para a realização das entrevistas, este consta no 

apêndice B, as perguntas tiveram como objetivo traçar um breve perfil do avaliador e 

sua opinião quanto os experimentos que foram confeccionados. 

 Perfil do professor P1: Sexo masculino, idade 35 anos, é licenciado em 

Pedagogia, bacharel em Direito e especialista em Tecnologia e Educação inclusiva. 

Realizou qualificação para professores pelo Instituto Benjamin Constant no Rio de 

Janeiro na área de deficiência visual. Trabalha há 10 anos no CAP como professor 

efetivo. O professor P1 possui baixa visão, devido a problemas congênitos (retinose 

pigmentar e degeneração da retina), enxerga apenas vultos no olho direito e possui 

apenas 10% da visão no esquerdo. 

 Perfil do professor P2: Sexo feminino, idade 33 anos, é graduada em 

Pedagogia e especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Já realizou vários 

cursos na área da educação especial voltados para a educação de alunos com cegueira e 

baixa visão como: atendimento educacional especializado, formação de professores na 

área da deficiência visual, adaptação e transcrição em Braille, entre outros. Atua a 

aproximadamente 4 (quatro) anos no CAP como professora efetiva, porém sempre foi 

colaboradora com o centro, realizando atividades e projetos de maneira voluntaria desde 

o período da graduação em 2007. 

 Perfil do professor P3: Sexo masculino, idade 32 anos, possui Licenciatura em 

Ciências Naturais com habilitação em Química, Bacharelado e Licenciatura em 

Ciências Sociais. É Colaborador do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica 

(NAIA) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O professor P3 

é cego, teve glaucoma congênito.  
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 Entrevistador: Os experimentos aqui apresentados foram confeccionados para 

se trabalhar de forma experimental no Ensino Fundamental, os conteúdos de Física: 

teorema de Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. Como você 

avalia estes experimentos construídos e adaptados para o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos videntes e de alunos com cegueira? Estes experimentos 

proporcionam a acessibilidade? 

 Professor P1: Os experimentos estão em um formato muito bom. Primeiro que 

se você for avaliar, cerca de 80% da informação que chega ao nosso cérebro é pela 

visão, e se você vai trabalhar com uma pessoa cega, você tem que simplesmente 

descartar (falando aqui do cego com perca total de visão) essa possiblidade, estes 80%, 

então você vai tentar maximizar os outros 20% que é a captação dos outros sentidos 

(tato, olfato, paladar e  audição). 

 Então o que eu pude perceber nos experimentos foi a preocupação de criar um 

sistema que dá ao aluno a possibilidade de fazer uma linguagem simbólica. O que é 

essa linguagem simbólica? É aquela linguagem que não é presa só aos textos, aos 

livros didáticos. Uma das questões que dá para se explorar muito ali é a questão 

sinestésica, porque o cego ele tem uma percepção analítica das coisas, ou seja, quem 

enxerga tem primeiramente uma visão sintética das coisas, enxerga e compreende 

primeiro o geral, o todo para depois compreender as especificidades, as 

particularidades de cada coisa. O cego é o contrário, sua percepção tátil é analítica, 

então ele primeiro compreende as partes, para depois chegar ao todo. Os experimentos 

que foram apresentados proporcionam isso, porque é uma percepção tátil muito bem 

detalhada, e os cegos são sinestésicos, eles gostam de obter informação. Mas onde esta 

informação chega através da manipulação, chega através da audição? Com certeza. 

Do paladar? Do olfato? Com certeza. Porém o tato é a maneira mais sinestésica que 

eles se valem e nos experimentos a gente verifica que há toda a possibilidade de se 

tatear, de perceber o sistema de medidas que estão em relevo.  

 A Física assim como as Ciências Naturais como um todo, tem uma grande 

relevância na vida de qualquer ser humano, por isso é uma área em que eu sempre 

critico muitos profissionais que nela atuam, porque eles querem trabalhar de maneira 

abstrata. Se você pega um fenômeno natural para trabalhar de maneira abstrata, 

principalmente com os alunos que estão tendo acesso aos primeiros conteúdos de 

Física, como todos os assuntos que você colocou ali, a questão da pressão, do volume, 

da densidade, tudo aquilo é fenômeno natural e não tem como você compreender se não 
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for de maneira prática, experimental. Porque se você simplesmente faz alguns desenhos 

no quadro, desenha o recipiente, as marquinhas da água e umas setas, fica muito 

abstrato para o aluno, não só para o aluno cego, mas fica abstrato também para o 

aluno vidente, o aluno que enxerga. Os experimentos que você apresentou são 

diferentes, porque eles trazem uma simbologia muito boa, uma simulação do que se 

percebe mesmo no meio físico, no meio ambiente, então você trouxe, tentou representar 

e acho que representou muito bem os fenômenos. Porque tem professor que acha que 

para aprender Física é só através dos cálculos, e como eu te falei, não adianta passar 

cálculos, tentar medir densidade, volume, se a pessoa não entende primeiramente o 

fenômeno, o conceito do que é a densidade, do que é a pressão, quando o aluno não 

entende o fenômeno aquela matemática é fora do contexto. 

 Dessa forma a importância de se entender os fenômenos físicos está aí, a pessoa 

no dia a dia, seja trabalhando na construção, ou qualquer outro tipo de atividade 

diária, ela percebe que a gente necessita desses fenômenos, como por exemplo, a 

compreensão dos vasos comunicantes. Alguns problemas que muitas vezes acontecem 

com o sistema hidráulico da casa de qualquer pessoa e que por não ter conhecimento 

sobre a questão dos vasos comunicantes o indivíduo vai achar que só quem consegue 

resolver aquilo é o hidráulico, um técnico, e na verdade não é, qualquer ser humano 

pode compreender aquilo.    

 Esse material que você produziu serve até para um professor de Ciências cego, 

como o professor P3 ministrar aula para alunos videntes.  Hoje quando se fala em 

adaptação de materiais para o deficiente visual se pensa no aluno, mas vai chegar um 

tempo, que se exigirão adaptações também para o professor com cegueira. 

 Professor P2: Hoje as iniciativas com relação ao processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com cegueira no ensino das Ciências Naturais, são 

extremamente necessárias, não é só responsabilidade do ensino comum, dos centros de 

apoio, mas, sobretudo, também das universidades.  Eu até parabenizo a iniciativa do 

pesquisador ao produzir esse material, devido o fato de que iniciativas como estas, 

infelizmente ainda são casos pontuais, ou seja, são escassas as pesquisas no campo da 

educação inclusiva, como no caso em questão do ensino de Física para alunos com 

cegueira, dessa forma ficamos contentes com a existência de pesquisas como esta. 

 Esta produção é extremamente relevante de maneira social, educacional e 

científica. Pois ao trazer essa discussão para os nossos alunos, por mais que seja a 

partir de três conceitos básicos (teorema de Stevin, princípio dos vasos comunicantes e 
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Princípio de Pascal) vai pra além disso, pois como foi observado, exploram-se também 

outros conceitos preliminares e o mais importante permite-se uma correlação destes 

com a vida prática e cotidiana dos alunos. Outro ponto positivo é que a partir destes 

experimentos, também aumenta-se as possibilidades do simbólico e do imaginário que 

o sujeito tem da própria organização do espaço que ele ocupa. 

 Como exemplo, posso citar os experimentos que foram construídos para 

explicar a questão dos vasos comunicantes e das caixas-d’água, pois estes trazem 

informações cotidianas extremamente necessárias para que o sujeito possa entender a 

própria estrutura física da casa onde reside. É possível através dos experimentos 

compreender o motivo de às vezes á agua não chegar até um determinado andar de um 

prédio, compreender como a água se distribui pela encanação, identificar alguns 

problemas que surgem no dia a dia, portanto o aluno pode compreender melhor o 

ambiente que ele ocupa.  

 O conteúdo científico ele tem várias destinações e cabe a nós educadores 

sabermos que aplicação ela vai ter, dessa forma, ele pode muito bem aprender aquele 

conteúdo e assim saber aplicá-lo na vivência do seu cotidiano. Então a confecção 

destes experimentos para o CAP e com base nas experienciais que tenho com a 

educação de alunos com comprometimento visual, estes experimentos foram inéditos no 

município de Marabá, porque nós não tínhamos outra produção nesse sentido. Acredito 

que essa iniciativa tem que ser divulgada devendo extrapolar o espaço de ser apenas 

mais uma produção acadêmica. Esta iniciativa precisa chegar ao ensino comum, os 

professores devem ter acesso a esse material e a estas ideias, saber da sua existência, 

para que possam melhorar suas práticas de ensino e assim chegar à consolidação da 

aprendizagem. 

 E quanto à acessibilidade bem eu acredito que acessibilidade é o sujeito ter 

autonomia para ter acesso a uma informação sem necessariamente precisar da 

mediação do outro e houve essa possibilidade, do aluno manusear o próprio 

experimento. Outros pontos a serem destacados é que a produção do material também 

não traz nenhum risco a segurança pessoal dos alunos e possibilita que eles possam 

construir os conceitos físicos abordados, tanto na teoria como na prática, a partir da 

manipulação dos experimentos, onde entra a questão do sinestésico, que é 

extremamente necessário para consolidar de maneira prática. Claro que não posso 

dizer que a partir dessa primeira experiência o aluno já possa está dominando todo o 
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conteúdo, porque são processos iniciais que ele vai se apossando e ampliando e que 

vão alargando o conhecimento dele nessa área.  

 Professor P3: Experimentos como estes contribuem significativamente para a 

formação da pessoa com deficiência visual no ensino da Física. A importância desse 

material pra nós como deficiente visual é de proporção imensurável, pois a partir 

desses mecanismos que você criou a pessoa cega ela passa a ter noção de como 

funciona uma caixa-d’água, o que a altura da caixa influência, foi possível verificar 

que dependen da altitude das torneiras a água vai ficar mais fraca ou forte, a pressão 

exercida pela água que aumenta cada vez mais que você vai ao fundo de uma piscina 

ou de um rio. Então, isso foi de fundamental importância, eu acredito que o material 

que você apresentou é um material riquíssimo para o ensino de Física, para as pessoas 

com deficiência visual seja cegas ou com baixa visão, e claro, não só para as pessoas 

com deficiência mais com os alunos em geral, ou seja, as pessoas ditas normais. 

 Eu acredito que o professor tem que realmente seguir essa linha, buscar 

alternativas metodologias palpáveis, para que os alunos possam tocar, contemplar, 

pois com esses métodos a aula se torna muito mais dinâmica, aquela aula mais 

atrativa, não aquela aula chata que o professor só fala e escreve no quadro as 

fórmulas, mas você mostrar os mecanismos para que eles possam interagir uns com os 

outros, no caso a pessoa cega interagir com a pessoa que não é cego, poder fazer 

aquele percurso todo que fiz, de colocar a torneira, mudar a torneira de andar, onde 

pude observar que no primeiro andar, a água chegou mais forte, no segundo andar já 

ficou uma pouco mais fraca, e no terceiro andar a água já nem chegou na torneira por 

estar acima do nível. Então isso é muito importante, essa percepção da pessoa com 

deficiência.  

 Outro experimento muito interessante que você fez, foi o dos vasos 

comunicantes, quando eu abri o registro automaticamente a gente pensa que como os 

recipientes são de diâmetros diferentes o mais estreito vai encher mais, e talvez até 

transborde, mas através desse seu experimento a gente percebeu, que cientificamente 

isso não é possível, pois a profundidade dá água nos dois recipientes vai ficar a mesma, 

ou seja, não vai derramar, e sim ficar no mesmo nível, ainda que um seja mais estreito. 

Outro que também chamou muita atenção foi aquele que você usou as seringas, onde a 

gente faz mais força para aperta o dispositivo da seringa maior do que quando se 

aperta o dispositivo da seringa menor, percebe-se que com pouca força se consegui 

suspender aquela seringa maior,... a questão das medidas que você fez,.... o cuidado 
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que você teve em fazer as medidas,... isso é muito bacana, então seu trabalho pra mim 

está aprovadíssimo, são experimentos legais que contribuem com o ensino e 

aprendizagem da pessoa cega, e você está de parabéns pela atividade que desenvolveu, 

é um trabalho excelente para o ensino de Física tanto para o Ensino Médio como para 

o Ensino Fundamental.    

4.2 Visita nas escolas  

4.2.1 Entrevista com professor de Ciências. 

 Para conhecer mais sobre o ambiente escolar dos alunos com cegueira que 

participariam da pesquisa, foram entrevistados também os professores de Ciências 

destes alunos. Foram 2 (dois) os educadores, o professor da escola “Irmã Theodora”, 

onde estuda 1 (uma) aluna com cegueira e o professor da escola “Martinho Motta da 

Silveira”, local onde estuda 2 (dois) alunos com cegueira. 

 Perfil da professora P4: Sexo feminino, 26 anos de idade, é licenciada em 

Matemática e leciona a 4 anos. Possui curso de Braille ministrado por profissionais que 

trabalham em salas de recursos.  

 Perfil do professor P5: Sexo masculino, 35 anos de idade, possui licenciatura 

em Biologia e especialização em Bioquímica, leciona há 10 anos e possui curso de 

Braille. 

 Entrevistador: Qual a quantidade de alunos na classe em que estuda o(a) 

aluno(a) com cegueira? 

 Professora P4: Os dois alunos estudam na mesma sala e no total são 51 alunos 

frequentes.  

 Professor P5: 38 alunos. 

 Entrevistador: Na escola existe laboratório de Ciências e/ou aparatos 

experimentais de Física? 

 Professora P4: Não possui laboratório de Física e nem experimentos.  

 Professor P5: Não há. 

 Entrevistador: Existe sala de recursos com profissional capacitado para o 

atendimento de alunos com cegueira? 

 Professora P4: Sim, o professor da sala de recursos não só atende os alunos 

com cegueira, mas também os alunos que possuem outras deficiências, como, por 

exemplo, alunos surdos. 
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 Professor P5: Não possui 

 Entrevistador: Levando em consideração as particularidades que existem no 

ensino de alunos com cegueira e no ensino de alunos videntes, quais são as 

metodologias e experimentos que você utiliza durante suas aulas? 

 Professora P4: As aulas são expositivas, experimentos não são utilizados, às 

vezes é utilizado data show mais tenho ciência que esta metodologia não é muito útil 

para os alunos com cegueira. Bem ... devido a curta duração das aulas não dá para 

realizar duas explicações do conteúdo, uma para os alunos com cegueira e outra para 

os demais, dessa forma tenho sempre a preocupação de escolher bem os exemplos que 

irei utilizar em sala de aula, procuro contextualizar o conteúdo com experiências que 

também são vivenciadas pelos alunos cegos no seu cotidiano e busco utilizar uma 

linguagem adequada para que a explicação contemple todos os alunos e dessa forma se 

promova uma educação inclusiva.  Muitas das atividades que passo, os alunos C1 e C2 

resolvem na sala de recurso da escola, sobre a orientação de um professor pedagogo 

que oferece um ensino mais especializado. 

 Professor P5: As aulas são mais expositivas, utilizo também vídeos, durante a 

explicação procuro abordar diferentes exemplos que possam tornar o conteúdo mais 

compreensivo para todos. Após a explicação do conteúdo para toda classe vou até 

carteira da aluna C3 e enquanto os demais fazem alguma atividade, explico novamente 

corrigindo eventuais erros de interpretação e tirando dúvidas que a aluna tenha. As 

provas são orais ou em braile ...  experimentos não são utilizados. 

 Entrevistador: Fale um pouco sobre algumas das dificuldades que você 

encontra para ensinar conceitos e fenômenos físicos em uma classe de alunos onde 

encontram-se juntos  o aluno de visão normal com o aluno cego. 

 Professor P4: Uma das dificuldades é a falta de experimentos e outros materiais 

adaptados para alunos com cegueira, outro fator que dificulta ocorre devido o excesso 

de alunos na sala, o que dificulta um acompanhamento melhor dos alunos. 

 Professor P5: A superlotação das salas, as carteiras acabam que ficando 

coladas  um nas outras, fica difícil até andar pela sala, ir nas carteiras;  a falta também 

de laboratórios, de experimentos, de materiais adaptados para os alunos com cegueira. 

 Entrevistador: Você já ensinou para alunos cegos alguns destes conteúdos: 

“Teorema de Stevin”, “Princípio dos Vasos Comunicantes” e “Princípio de Pascal”? 

 Professor P4: Ainda não. 

 Professor P5: Com alunos cegos não. 
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4.2.2 Entrevista com os alunos portadores de cegueira. 

 Nessa etapa, procurou-se conhecer mais sobre os alunos com cegueira, é 

importante destacar que todos estes frequentam o CAP no contra turno. Os alunos C1 e 

C2 estudam na mesma classe (3ª etapa) da Escola M. E. F. Martinho Motta da Silveira 

no turno da noite na modalidade de ensino EJA e a aluna C3 estuda no 9ª do Ensino 

Fundamental, no turno da manhã na  Escola M. E. F “Irmã Theodora”. 

 Perfil do aluno C1: É do sexo masculino, tem 47 anos, estuda a 3ª etapa da 

EJA, mora sozinho, sua única renda provém do Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC), que recebe pelo governo federal. Aos quatro anos de idade 

sofreu um acidente doméstico, onde perdeu a visão do olho esquerdo e ficou com 

apenas 80% da visão no olho direito. Aos 34 anos foi diagnosticado com deslocamento 

de retina, catarata e glaucoma, no entanto foi realizada uma cirurgia de correção que lhe 

possibilitou continuar enxergando até os 38 anos, idade em que surgiram outras 

complicações no olho, como deterioração do nervo óptico. Novamente passou por outra 

cirurgia, porém  teve uma hemorragia ocular, perdendo assim totalmente a visão. 

 Perfil do aluno C2: É do sexo masculino, possui 15 anos, estuda a 3ª etapa da 

EJA, mora com os pais e 2 irmãos. Nasceu com glaucoma congênito, possui apenas 5% 

da visão (faz uso do Blaille).   

 Perfil da aluna C3: É do sexo feminino, possui 15 anos, estuda no 9º ano, mora 

com a mãe e 3 irmãos. Pratica natação. Nunca enxergou nasceu com glaucoma 

congênito. 

 Entrevistador: Descreva como são as aulas de Ciências em geral?  

 Aluno C1: A professora explica o conteúdo e passa as atividades, porém estas 

atividades são mais trabalhadas com o professor da sala de recurso. 

 Aluno C2: Os alunos ouvem a explicação dos conteúdos, a gente tira uma xerox 

da atividade e vai fazer na sala de recurso com o professor. 

 Aluno C3: Boas, o professor sempre me pergunta se fiquei com alguma dúvida 

depois da explicação, quando tenho ele explica novamente. 

 Entrevistador: Nas aulas de Ciências da escola você já interagiu através do tato 

com algum experimento construído a fim de verificar um determinado fenômeno 

Físico?  

 Aluno C1: Apenas a explicação em sala de aula, sem utilizar nenhum material, 

pois a escola não possui estes recursos. 
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 Aluno C2: Nunca. 

 Aluno C3: Não, apenas a explicação sem uso de materiais. 

4.2.3 Pré-teste: Avaliação dos conhecimentos prévios  

 Neste capítulo será discutido o pré-teste que foi aplicado aos alunos com relação 

ao conteúdo de “Estática dos Fluidos”. O teste teve como objetivo obter um diagnóstico 

da bagagem cognitiva dos alunos quanto aos conhecimentos referentes aos assuntos de 

densidade, pressão, teorema de Stevin, vasos comunicantes e princípio de Pascal. As 

informações aqui coletadas serviram para o planejamento da aula que foi ministrada e 

juntamente com as informações obtidas com o pós-teste possibilitaram avaliar o 

rendimento no aprendizado dos discentes após a aplicação dos experimentos que foram 

confeccionados neste trabalho.  

 Nessa etapa da pesquisa foi solicitado a cada um dos professores de Ciências das 

duas escolas que formassem um grupo de alunos, escolhendo na proporção de um aluno 

com cegueira para quatro com visão normal. No entanto, no grupo da Escola Municipal 

de Ensino  Fundamental Irmã Theodora, uma aluna integrante, por motivos de saúde 

faltou no dia da aplicação da aula experimental, ficando está fora da pesquisa. No total, 

portanto participaram 3 (três) alunos com cegueira e 11 (onze) alunos com visão 

normal, divididos em dois grupos, um por escola.  

 É importante frisar que os grupos foram constituídos apenas por alunos com 

visão normal ou com cegueira, nenhum dos alunos tinha outra tipo de deficiência física, 

que pudesse ser levada em consideração no processo de ensino e aprendizagem. 

 De forma resumida os grupos foram organizados da seguinte maneira:  

 Grupo 1: constituído por 8 (oito) alunos com visão normal e 2 (dois) alunos com 

cegueira (C1 e C2), todos selecionados de uma mesma sala. A principal 

característica desse grupo se encontra na heterogeneidade nas idades, devido 

estudarem na modalidade de ensino EJA no turno da noite, onde é comum a 

disparidade entre as idades dos alunos nas classes, portanto participaram da 

pesquisa alunos com idades entre 15 a 47 anos.  

 Grupo 2: constituído por 3 (três) alunos com visão normal e 1 (uma) aluna com 

cegueira (C3), todos selecionado de uma mesma sala. Os alunos eram do 9º ano 

do Ensino Fundamental do período matutino, com idade entre 14 e 15 anos. 

 A tabela abaixo oferece com mais detalhes informações referentes aos grupos: 
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Grupos Alunos (idades) Ano (turno) Escolas em Marabá-Pa 

Grupo 1 

A(42), B(25), C1(47), C2(15), 

D(16), E(40), F(24), G(25), 

H(32), I(30). 

3ª etapa 

EJA 

(noturno) 

E.M.E.F. Martinho 

Motta da Silveira 

Grupo 2 C3(15), J(15), K(14), L(15). 
9º ano 

(matutino) 
E.M.E.F. Irmã Theodora 

*Observação: C1, C2 e C3 são alunos com cegueira. 

Quadro 1. Grupos de alunos participantes da pesquisa 

 

 O pré-teste foi realizado através de entrevistas que foram gravadas em áudio, foi 

elaborado um roteiro com perguntas de caráter subjetivas e que abordavam de forma 

contextualizada os conteúdos propostos pela pesquisa, aplicados a situações do 

cotidiano. 

 Pergunta 1: Você já estudou alguns dos conteúdos a seguir: densidade, pressão, 

teorema de Stevin, princípio dos vasos comunicantes ou princípio de Pascal?  

 Grupo-1:  

A – Nenhum; B – Nenhum; C1 – Nenhum; C2 – Nenhum; D – Nenhum; E – Nenhum; F 

– Nenhum; G – Nenhum; H – Nenhum; I – Nenhum. 

 Grupo-2: 

C3 – Nenhum; J – densidade, pressão e teorema de Stevin; K – densidade; L – 

densidade e pressão. 

  Nesta primeira pergunta verifica-se claramente uma diferença entre os grupos 

com relação à maioria de suas respostas, enquanto que os alunos da 3ª etapa da EJA 

disseram que ainda não estudaram os assuntos que foram listados, dentre os alunos do 

9º ano do ensino fundamental 3 (três) já estudaram alguns dos conteúdos como pressão 

e densidade em sua maioria, e apenas a aluna C3 do grupo-2 disse ainda não ter 

estudado nenhum destes conteúdos. Ao realizar esta pergunta aos alunos verificou-se 

que estes apresentavam certa dúvida se tinham ou não estudado tais conteúdos, porém é 

importante lembrar que no 6º ano quando se estuda sobre a água, são abordados 

conceitos como pressão, vasos comunicantes, teorema de Steven e princípio de pascal, 

porém estes conteúdos geralmente são apresentados de forma aplicada e contextualizada 

no 9º ano, quando os assuntos de física e química são abordados com mais ênfase. Ao 

estudar as propriedades da matéria o aluno novamente estuda o conceito de densidade e 

nos primeiros assuntos de Física logo após o estudo de força alguns livros abordam o 
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conceito de pressão. Dessa forma uma diferença a se considerar entre os grupos e é que 

os alunos do grupo-2, teoricamente já estudaram de certa forma alguns dos assuntos 

citados no enunciado da questão. 

 Pergunta 2: Numa bacia com água, foram liberados sob a água um lápis e uma 

moeda. A moeda afundou atingindo o fundo do recipiente e lá permaneceu. O lápis, 

porém, ficou boiando sob a água. Qual possui a densidade menor o lápis a moeda ou a 

água? Explique sua resposta. 

 Grupo-1:  

A - O lápis pela leveza. 

B – O lápis porque ele flutua. 

C1 – O lápis porque ele é leve, é de madeira, é porque ele flutua. 

C2 – O lápis porque ele não afunda. 

D – A água ... não se... não tenho ideia. 

E – O lápis porque ele não conseguiu afundar, por não ter peso suficiente. 

F – O lápis porque ele flutua. 

G – A moeda porque ela acabou afundando e o lápis ficou na superfície. 

H – O lápis porque ele não afundou. 

I – A moeda, mas não sei da uma explicação. 

Grupo-2:  

C3 - A moeda, por ser pequena e afundar. 

J – O lápis porque ele está flutuando. 

K – A moeda porque ela afunda. 

L – A água, porque as partículas são separadas. 

 O interessante aqui é observar que 8 alunos acertaram ao escolher o lápis como 

resposta, porém estes não conseguiram explicar fisicamente, e de forma correta o 

motivo do lápis possuir a menor densidade. Percebe-se também que os alunos A, C1 e E 

confundiram o conceito de “densidade” com o conceito de “peso”, ao dizer que o lápis 

fica boiando pela sua “leveza” ou por este não ter “peso suficiente”. Outros 4 alunos (G, 

I, C3 e K) responderam que na verdade a moeda possui a menor densidade, sendo que  

3 dentre estes argumentaram que é devido a moeda afundar. Já para os alunos D e L é a 

água que possui a menor densidade. 

 Pergunta 3: Imagine uma pessoa em cima de um colchão em três situações: 1ª 

deitado no colchão, 2ª sentado no colchão e 3ª em pé apoiado sobre as plantas dos pés. 

Em qual situação essa pessoa exerce maior pressão no colchão? Explique sua resposta. 
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 Grupo-1:  

A - Deitada porque está todo o corpo apoiado. 

B – Deitada por que o peso está no corpo todo. 

C1 – Em pé, por causa do peso do corpo todo. 

C2 – Deitada porque o peso todo vai para colchão. 

D – Em pé, porque o peso fica só num lugar só. Por isso é maior do que deitada 

e sentada. 

E – Em pé porque o peso fica só num rumo, só nós pés e da uma pressão maior, 

fica pressionando mais do que deitado ou sentado. 

F – Em pé porque o corpo está vertical, ai eu acho que o corpo pesa mais. 

G – Em pé, porque o peso do corpo vai todo para o colchão e ele acaba 

afundando, está forçando muito o colchão. 

H – Deitado porque o peso dela está normalizado totalmente em todo o corpo 

dela. 

I – Em pé por causa do peso que fica só num lugar, só apoiado nos pés. 

 Grupo-2:  

C3 - Em pé, porque eu acho que a pessoa fica mais pesada. 

J – Deitada, porque em meu pensamento a pessoa é como se fosse um peso em 

cima do colchão, e na situação em que ela está deitada o peso fica maior. 

K – Em pé porque o corpo bota mais força. 

L – Quando está em pé, porque o centro de gravidade está centralizado no 

colchão. 

. Verifica-se aqui que 5 alunos (A, B, C2, H e J) acreditam que a pessoa deitada 

exerce maior pressão, e dentre estes os alunos A, B, C2 e H, em suas explicações 

mostram relacionar de forma errônea maior pressão com maior área do corpo em 

contato com o colchão; o aluno J tem a ideia de que o peso não é o mesmo em todas as 

situações, ou seja, deitado o peso é maior, conceito também errado, pois o peso é o 

mesmo o que muda é a área de contato é a pressão. O restante dos alunos todos 

disseram que em pé a pressão é maior, no entanto alguns alunos (F, C3 e K), também 

assim como o aluno J acreditam que o peso muda em cada situação, porém em pé a 

pressão é maior porque o peso também se torna maior, interpretação errada como 

explicado anteriormente. Ainda dentre os que responderam em pé os alunos que deram a 

melhor resposta foram os alunos D, E e I, estes cada um a sua maneira, conseguiram 
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expressar que o peso era aplicado sobre uma área menor, ou seja, somente na superfície 

de contato dos pés, e por isso a pressão era maior nessa posição.  

 Pergunta 4: Dê alguns exemplos de fluidos. 

 Grupo-1:  

A - Não sei ... não lembro ... 

B – Não tenho ideia. 

C1 – Gases ... a água flui para os canos. 

C2 – Não sei. 

D – Não sei nem o que é isso. 

E – Quando você joga um antiferrugem na ferrugem, ele vai se associar se 

juntar e vai ficar fluindo junto... circulando junto com algumas outras coisas. Têm 

fluidos para materiais enferrujados como o antiferrugem.  

F – Algum gás. 

G – Fluidos e relaxar com mente, está relacionado com amor raiva. 

H – Não sei te falar. 

I – É usufruir de alguma coisa, não sei. 

 Grupo-2:  

C3 - Não sei, nunca ouvi falar. 

J – Sons.  

K – Não sei... talvez o ar. 

L – Óleos, talvez a água.  

 Esta questão apesar de parecer simples, foi a questão em que os alunos mais 

demonstraram dificuldade, apresentando, portanto, o maior número de erros. Os alunos 

C1, F, K e L mesmo apresentando insegurança em suas respostas, foram os únicos que 

conseguiram citar algum exemplo correto de fluidos.  

 Pergunta 5: Quando uma pessoa mergulha em uma piscina a água exerce 

pressão em seus tímpanos, quanto mais fundo se mergulha maior o desconforto sentido 

nos ouvidos. Por que isso acontece? 

 Grupo-1:  

A - Porque a nossa resistência tem um certo limite e quando passa desse limite a 

nossa audição passa a sentir algo prejudicial. 

B – Porque entra água no ouvido, quando mais fundo, mais vai entrando água. 
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C1 – Alguma coisa dentro fica expulsando a água pra fora, fazendo pressão 

para não deixar que a água entre dentro do ouvido, a água faz pressão pra ela entrar e 

alguma coisa faz pressão pra ela sair. 

C2 – Por causa da pressão da água, quanto mais desce a pressão aumenta. 

D – Falta de oxigênio, quanto mais fundo, sem oxigênio fica.  

E – Porque não tem o ar pra pessoa respirar. 

F – Porque em baixo da água não tem oxigênio, o oxigênio faz doer o ouvido, o 

oxigênio da água embaixo.    

G – Por causa da pressão da água. Ela é muito forte. A água tem uma força 

tremenda quanto mais fundo mais aumenta a correnteza por isso acaba afetando os 

tímpanos. 

H – Por causa do oxigênio, quanto mais fundo você vai pro fundo o oxigênio 

fica mais pouco. 

I – Por causa da pressão de gases, quanto mais fundo mais pressão dos gases. 

 Grupo-2:  

C3 - Não sei a explicação. 

J – Porque a água entra no ouvido. 

K – Porque a água está entrando dentro do ouvido. 

L – Não sei o motivo. 

 Esta questão é uma abordagem contextualizada do teorema de Stevin, verifica-se 

que apenas os alunos C2 e G foram os únicos que conseguiram relacionar a dor nos 

tímpanos com a pressão da água, o aluno C2 ainda expressou de forma correta que a dor 

aumenta com a profundidade devido a maior pressão da água, a aluna G, porém se 

equivocou ao dizer que a causa do maior desconforto se deve a correnteza da água que 

aumenta com a profundidade. Os alunos D, E, F e H relacionaram o maior desconforto 

com a diminuição e a falta de oxigênio ou de ar. Já os alunos B, J e K associaram o 

desconforto com a entrada de água nos ouvidos. 

 Pergunta 6: Analise as situações a seguir: Paulo é um mergulhador e se 

encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície de uma pequena piscina residencial; 

Ricardo, que também é mergulhador se encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície 

de uma piscina olímpica, que é muito maior. Compare a pressão que a água exerce no 

corpo de Paulo com a pressão que a água exerce no corpo de Ricardo. 

 Grupo-1:  

 A - A pressão é maior no que está na piscina com maior quantidade de água. 
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B – A pressão é maior na piscina menor, porque a outra tem mais largura e a 

outra não. 

C1 – A piscina que tem mais água tem pressão maior, pois a quantidade da 

água tem ação sobre a pressão. 

C2 – Igual nós dois porque eles estão numa mesma profundidade, a largura não 

importa só a profundidade. 

D – Em Paulo, na piscina menor, devido a falta de espaço. 

E – São iguais porque o peso da água e a mesmo eles estão a mesma fundura, o 

que importa é a profundidade e não a quantidade. 

F – a mesma nos dois porque eles estão na mesma profundidade. 

G – A mesma coisa, não é por causa da largura, ou comprimento e por causa da 

profundidade. 

H – A mesma porque os dois estão no mesmo nível dois metros de baixo da 

água. Não depende da quantidade de água mais da profundidade. 

I – é a mesma porque estão no mesmo nível na mesma profundidade. 

 Grupo-2:  

C3 - Acho que é nos dois, mais não sei explicar. 

J – Acho que é nos dois, por causa da profundidade, pois a profundidade é igual 

dos dois. 

K – Acho que no que está na piscina maior, em Ricardo, porque tem mais água 

e mais pressão. 

L – É maior em Ricardo, porque tem mais água. 

 Realizando uma comparação entre as respostas, verifica-se que três tipos básicos 

de explicação foram dadas: Nas respostas de 8 alunos (C2, E, F, G, H, I, C3 e J) 

percebe-se  que estes compreendem de forma correta que a pressão é a mesma para os 

dois mergulhadores, pois estes estão a uma mesma profundidade, a dimensão da piscina 

ou quantidade de água não influencia na pressão exercida pela água nos mergulhadores; 

2 alunos (B e D) de forma equivocada expressam em suas respostas a ideia de que a 

pressão é maior na piscina menor e 4 alunos (A, C1, K, L) também de forma 

equivocada responderam que a pressão é maior no mergulhador que está na piscina 

maior devido a maior quantidade de água. Essa pergunta, assim como a anterior é mais 

uma aplicação do teorema de Stevin, no entanto aqui, procura-se levar o aluno a refletir 

não só sobre a profundidade mais também em relação à quantidade de água. 
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 Pergunta 7: Por que ao escovar os dentes, quando se aperta um tubo de creme 

dental próximo à extremidade fechada a pasta sai na outra extremidade aberta do tubo?  

 Grupo-1:  

A - Pela pressão, você vai espremendo ela até ela subir. 

B – Por causa da pressão que a gente põe, dai a pasta sai. 

C1 – Pressão do ar, dentro do tubo tem a pasta mais tem o ar também, é tanto 

que quando a gente espreme pra ela sair, quando a gente solta ela não consegue voltar 

porque o ar fica impedindo que ela desça. Então a pressão do ar faz o creme subir. É 

impossível colocar a pasta dentro do tubo é fácil tirar. 

C2 –Porque o fundo da pasta está colado quando a gente pressiona a pasta a 

pressão vem pro lado que está aberto, dai a pasta vem e sai. 

D – Por causa da circulação de ar dentro da pasta. 

E – Porque só tem um local de saída. 

F – Porque tem pressão de ar dentro da pasta. 

G – Porque a gente está espremendo, forçando e em algum lugar ela tem que 

sair. 

H – Por causa da pressão que tem dentro dela, porque às vezes a gente aperta 

uma pomada e sai mais do que a gente quer. 

I – Porque a gente pressiona, se estiver sem gases ai a pasta sai. 

 Grupo-2:  

C3 - Não sei explicar. 

J – É por causa da pressão que eu dou nela. 

K – Porque você está forçando um lado dela. 

L – Por causa da pressão que a gente exerce na ponta, e faz com que ela saia. 

 Nesta questão tem-se uma aplicação do “princípio de Pascal”. De todos os 

discentes apenas o aluno C2, expressou a resposta mais próxima do que diz o princípio 

de Pascal, pois analisando sua resposta pode-se perceber que para o aluno a pressão que 

ele exerce no tubo de pasta “vem pro lado que está aberto”, ou seja, se distribui por toda 

a pasta e chega a um local de menor pressão que é a saída. Outros 3 alunos (B, J e L) 

também expressaram em suas respostas que a pressão era a causa, porém estes não 

explicaram como a pressão provocava a saída da pasta pela extremidade aberta. Um 

fator interessante é que 4 alunos (C1, D, F e I) em suas respostas relacionaram a saída 

da pasta com a existência de ar ou gases dentro do tubo de pasta. 
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 Pergunta 8: Por que um reservatório para abastecimento de água, ou seja, uma 

caixa d’água deve ficar acima do andar mais elevado de um prédio e não nos andares 

mais baixos ou mesmo no chão?  

 Grupo-1:  

A - Por que pela força da água, ela desce para distribuir nos canos... tem que 

está num lugar alto para ter pressão embaixo para poder jogar nos canos.  

B – Não sei explicar. 

C1 – Porque sem pressão a água não desce pelos canos, o que faz a água descer 

é a pressão, o peso da água faz ela descer e se tiver embaixo não tem como ela subir a 

não ser que ponha uma bomba de pressão, mais ai é outra questão. 

C2 – Porque a água tem que descer para todos os andares e se a caixa fosse 

colocada em baixo a água  não teria pressão pra subir. 

D – Porque não vai ter pressão para descer água para o chuveiro, quanto mais 

alto mais pressão tem, e embaixo não gera pressão. 

E – Porque não vai ter força suficiente para jogar água, então ela tem que ficar 

bem mais alta pra poder dar a caída d’água, se ficar nivelada a altura do chão, não vai 

sair água, por isso sempre tem que ficar mais alto, para ter caída. 

F – Porque a água só iria para cima de bomba, porque embaixo não tem 

pressão, e lá em cima ela desce devido a pressão, a força da água. 

G – Nunca me fiz essa pergunta, para mim se tiver embaixo ou em cima ela vai 

mandar água de todo jeito. 

H – Não sei te explicar não. 

I – Porque se ela ficar no chão não vai ter a força, a capacidade para distribuir 

a água, em cima ela tem por causa do impacto da água, da pressão. 

Grupo-2:  

C3 - Não tenho ideia. 

J – Não sei, não tenho ideia. 

K – É melhor pra água chegar na encanação, no chão á agua fica mais difícil 

chegar, porque fica muito perto da bomba. 

L – Porque se não a água não desce, embaixo não tem pressão e em cima tem 

mais pressão. 

 Essa questão é uma abordagem contextualizada do princípio dos vasos 

comunicantes. Verifica-se que 7 alunos (A, C1, C2, D, F, I e L) expressão em suas 

respostas a compreensão de que a explicação está na pressão que a água exerce, ou seja, 
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com a caixa-d’água no alto, a água exerce pressão que a faz descer pelos canos e 

embaixo a água não produz pressão para fazê-la subir pelos canos, as respostas portanto 

desses alunos encontra-se parcialmente corretas, porém quem dá a melhor explicação é 

o aluno E, que explica a questão levando em consideração a altura do nível de água da 

caixa-d’água que deve ficar acima dos andares para que a água se distribua por 

diferença de nível, que nada mais é do que uma aplicação do princípio dos vasos 

comunicantes. Os alunos H, C3 e J não souberam responder esta questão enquanto que 

para a aluna G, equivocadamente esta acredita que estando embaixo ou em cima a 

caixa-d’água vai mandar água para os andares da mesma forma. 

4.2.4 Aula prática: aplicando experimentos com observações táteis no 

estudo de estática dos fluidos. 

 Esta etapa da pesquisa se caracteriza pela discussão de assuntos referente à 

Estática dos Fluidos com os alunos de visão normal e alunos com cegueira, a partir dos 

experimentos que foram confeccionados com adaptações para observações táteis. 

 Os assuntos aqui trabalhados podem ser divididos em duas categorias básicas. A 

primeira categoria se refere a conteúdos de Física preliminares como os conceitos de 

fluidos, densidade, pressão e pressão atmosférica, que tem como finalidade dar maior 

embasamento para que o aluno possa discutir sobre os conteúdos mais complexos da 

segunda categoria que se refere aos assuntos foco da pesquisa: teorema de Stevin, 

princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. 

 Da mesma forma os experimentos podem também ser divididos em duas 

categorias, os experimentos da primeira categoria destinam-se a abordar os conteúdos 

preliminares e não carecem de adaptações específicas para o ensino de alunos cegos, 

pois as próprias características das partes que os constituem possibilitam observações 

também pelo tato. Os experimentos da segunda categoria 5 (cinco) no total, foram 

confeccionados para abordar os conteúdos foco da pesquisa, estes possuem adaptações 

para que também possam ser utilizados por alunos com cegueira. 

 O que se estuda na estática dos fluidos? 

 Nesse primeiro momento de introdução do conteúdo procurou-se esclarecer o 

que estudo a “estática dos fluidos”. Foi comentado que esta ramificação da Física estuda 

o comportamento de líquidos e gases em uma condição de equilíbrio estático, assim 

como as forças que podem ser aplicadas em corpos submersos nestes fluidos. A fim de 

realizar uma abordagem mais prática através de experimentos e contextualizada através 
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da discussão de fenômenos do dia a dia, foi escolhida como principal fluido para estudo 

a água. 

 Para despertar o interesse pelo conteúdo, foram dados alguns exemplos de 

aplicação da estática dos fluidos: teorema de Stevin (na construção de barragens, 

pressão nos tímpanos durante mergulhos, as diferentes pressões com que a água sai dos 

chuveiros de um prédio), princípio dos vasos comunicantes (distribuição de água em 

cidades e residências) e Princípio de Pascal (as contrações do estômago durante o 

vômito, manobra de Heimlich e sistemas hidráulicos). 

 Definição de fluidos 

 Primeiramente foi discutido com os alunos vários exemplos de fluidos no 

cotidiano: líquidos (água, sangue, álcool, refrigerantes, gasolina) e gases (ar, gás 

oxigênio, gás carbônico, gás liquefeito de petróleo). Como definição de fluidos foi dito 

aos alunos que diferente dos sólidos que possuem uma forma bem definida, os gases e 

os líquidos são classificados como fluidos, pois estes dois estados da matéria possuem 

como características em comum não possuir forma definida e terem facilidade de se 

deformarem adquirindo a forma dos recipientes que os contém e possuem também a 

propriedade de poderem escoar ou fluir facilmente (NUSSENZVEIG, 2002). 

 Como forma de elucidar melhor a capacidade dos fluidos de escoar e adquirir a 

forma do recipiente que os contém foram utilizados alguns recipientes de formas 

variadas com água e também a aplicação de um “aromatizador de ambiente” na sala de 

aula (Figura 8), para mostrar a capacidade dos gases de fluir e ocupar todo o volume da 

sala de aula. Os alunos com cegueira através do tato puderam verificar as diferentes 

formas que a água pode adquirir em cada recipiente e através do olfato foi possível 

constatar a capacidade do ar de fluir pela sala. 

 

 
Figura 8. Demonstração da capacidade de fluidez dos gases 

através da aplicação de “aromatizador de ambiente” 
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 O Conceito de densidade 

 Como durante a aplicação do pré-teste, verificou-se que muitos alunos 

confundiram o conceito de densidade com a ideia de peso de um corpo, teve-se a 

preocupação de não só conceituar densidade, mais também levar os alunos a 

compreenderem a diferença entre densidade e peso. Dessa forma a fim de levar os 

alunos a refletirem sobre estes conceitos foi realizada a seguinte pergunta:  

 Se forem liberados dois cubos com as mesmas dimensões sendo um de madeira 

e outro de aço na água, o bloco de aço afundará e o de madeira flutuará. Por que 

isso acontece? 

 A maioria não respondeu, porém os que se arriscaram disseram que o bloco de 

madeira flutua porque é leve. Diante da resposta foi realizada uma nova pergunta: 

 Porque um tronco de árvore muito pesado flutua na água e uma moeda bem leve 

afunda na água? 

 Os alunos iniciaram uma discussão e passaram a entender que na verdade o fato 

do tronco flutuar não estava relacionado com o peso mais sim com sua densidade. 

 Dessa forma a fim de tornar mais lúcido o conceito de densidade e diferenciá-lo 

do conceito de peso foram realizados três experimentos: 

Experimento - “corpos de mesmo formato”: 

 A fim de, mostrar aos educandos que a densidade é uma grandeza que fornece a 

medida da concentração de massa de uma substância num determinado volume, ou seja, 

alguns corpos possuem muita massa num pequeno volume enquanto outros possuem a 

mesma quantidade de massa em volumes muito maiores, foi realizada a seguinte 

experiência: 

 Foram confeccionados dois blocos com as mesmas dimensões e, portanto os 

mesmos volumes sendo um de isopor e outro de madeira. Cada aluno teve a 

oportunidade de segurar simultaneamente em cada uma de suas mãos um dos blocos e 

realizar uma comparação entre seus pesos (Figura 9), verificando que um determinado 

volume de madeira sempre será mais pesado do que um mesmo volume de isopor, isso 

acontece porque a densidade da madeira é maior do que a do isopor, pois apesar dos 

blocos terem o mesmo volume, no bloco de madeira existe mais massa. Esta simples 

experiência contempla a todos os educandos, pois o aluno com cegueira pode através do 

sinestésico, diferenciar os blocos através do tato e comparar os seus pesos.  
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Figura 9. Comparando a densidade entre corpos de mesmo volume. 

 

Dessa forma, ao comparar substâncias ou corpos com volumes iguais, a 

substância ou o corpo mais pesado, é o que possui mais massa para um mesmo volume 

e consequentemente maior densidade. Para volumes diferentes essa relação não vale, 

pois um grande bloco de isopor pesa mais do que um “palito de dente” que é feito de 

madeira. 

Experimento - “comparando a densidade entre sólidos e líquidos”: 

Outra maneira apresentada aos alunos de como comparar a densidade entre 

algumas substância ou objetos, foi através da liberação de objetos sobre a água. Para 

mostrar que a observação cotidiana de que algumas coisas flutuam enquanto outros 

afundam na água, está relacionado com a densidade total desse objeto e não com o seu 

peso. 

Foi realizada a seguinte experiência com os alunos: de posse de uma vasilha com 

água e alguns objetos, aos alunos com cegueira foi instruído que estes liberassem sobre 

a água, os objetos um por vez, enquanto os demais alunos apenas observavam (Figura 

10). Enquanto os alunos cegos podiam constatar com o sinestésico que alguns objetos 

afundavam (moeda, chumbada, pedaço de telha de argila) e outros flutuavam (isopor, 

madeira e tampinha de refrigerante), os demais alunos constatavam através da visão.  

 

 
Figura 10. Comparando a densidade corpos sólidos com a densidade da água. 
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Portanto foi explicando aos alunos que os objetos que flutuam na água possuem 

densidade menor que a da água e os objetos que afundam possuem densidade maior que 

a da água e consequentemente maior que a dos objetos que flutuam. Dessa forma o peso 

não influencia, pois um tronco de árvore flutua sobre a água enquanto que uma moeda 

muito mais leve afunda. O motivo, portanto de alguns objetos flutuarem na água, não se 

deve a sua leveza, mais sim a sua densidade. Uma moeda que é confeccionada de ligas 

metálica é muito mais densa do que o tronco de árvore, porém ao mesmo tempo é muito 

mais leve.  

Experimento - “comparando a densidade entre líquidos”: 

 Para mostrar que uma substância pode ter sua densidade alterada como a água, 

por exemplo, ao ser adicionado sais, realizou-se a seguinte experiência: 

 Foram entregues aos alunos com cegueira dois copos com apenas 3/4 do seu 

volume preenchido com água, logo após uma colher e uma vasilha com sal, os discentes 

foram então instruídos a colocarem duas colheres de sopa de sal em apenas um dos 

copos e mexer bem; a seguir foi entregue dois ovos para que cada um fosse liberado em 

cada um dos copos; após a ação foi constatado por todos que no copo com água potável 

o ovo afundou e no copo com a água salgada o ovo flutuou (Figura 11). Diante das 

observações foi explicado que o sal adicionado diluiu-se deixando a água mais densa do 

que o ovo e por isso ele flutuou. Como forma de contextualizar o fenômeno observado 

levantou-se uma breve discussão sobre o “mar morto”, que na verdade se trata de um 

lago onde a densidade da água é maior que a densidade do corpo humano evitando 

dessa forma que banhistas que entram em suas águas afundem. 

 

 
Figura 11. Comparando a densidade entre água potável e água salgada. 
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Para ensiná-los a calcular a densidade de um substância ou corpo, foi explicado 

que matematicamente também é possível comparar a densidade entre as diversas 

substâncias, para isso a densidade pode ser calculada através da razão entre a massa e o 

volume de um de uma substância. Um bloco de massa de 400 kg e de volume igual a 2 

m
3
 possui, por exemplo, uma densidade de 200 kg/m

3
. 

 O Conceito de pressão 

 Outra confusão conceitual que foi constatado através dos testes de sondagem se 

deve aos conceitos de pressão e força, portanto aqui também além de se trabalhar o 

conceito de força procurou-se deixar clara a diferença entre os conceitos de força e 

pressão. 

 Experimento – “Diferentes pressões exercidas por um lápis com mesma 

força” 

  Para iniciar as discussões, foi solicitado que os alunos apertassem entre o 

polegar e o dedo indicador um lápis, posicionando da seguinte forma, o fundo do lápis 

no indicador e a ponta no polegar (Figura 12). Os alunos constataram que quanto mais 

faziam força maior eram as chances da ponta do lápis perfurar a pele do dedo polegar, 

enquanto que o dedo indicador não corria o risco de ser perfurado. Foi explicado então 

para os alunos que as forças que estavam sendo aplicadas pela ponta e pelo fundo do 

lápis, tinham a mesma intensidade, porém as pressões produzidas eram diferentes na 

ponta e no fundo do lápis. Dessa forma foi possível verificar que uma mesma força 

podia produzir diferentes pressões.  

 

 
Figura 12. Comparando as pressões produzidas por uma mesma 

força aplicada a um lápis. 
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Aos alunos também foi demonstrado que matematicamente é possível descobrir 

a pressão que um corpo exerce em uma determinada área. Para esse fim basta calcular o 

quociente entre a intensidade da força que atua perpendicular (F) e a área da superfície 

(A) em que ela atua. Por exemplo, uma força de 2000 N, aplicada em uma área de 2 m
2
, 

produz uma pressão de 1000 N/m
2
 que equivale a 1000 Pa. 

Em resumo, foi explanado que quanto mais se reduz a área onde uma força está 

sendo aplicada, mais se aumenta a pressão e quanto mais se aumenta a área menor é a 

pressão. Para ficar mais claro foram discutidos vários exemplos do dia a dia 

relacionados a objetos cortantes, perfurantes, alicerces de casas, dormentes em estradas 

de ferro, entre outros. 

 O que é pressão atmosférica? 

 Nesse tópico foi explicado aos alunos que a atmosfera terrestre é composta de 

vários gases e que os gases tratam-se de um estado físico da matéria e, portanto 

possuem massa, logo toda a massa de gás da atmosfera é atraída pelo campo 

gravitacional da Terra e dessa forma exerce peso, ou seja, uma força. Toda força 

aplicada em uma área exerce pressão, portanto a força que a atmosfera aplica na 

superfície dos corpos é chamada de pressão atmosférica. 

 Foi lembrado aos alunos que os gases são fluidos e que desse modo todos os 

seres vivos da superfície da Terra estão mergulhados nesse “oceano de fluidos”.    

 Discutiu-se também brevemente o experimento do Físico Evangelista Torricelle 

que mediu o valor da pressão atmosférica, foram citados vários exemplos sobre a ação 

da pressão atmosférica no dia a dia, como: o funcionamento das bombas de vácuo, a 

ação de beber refrigerante de canudinho e por último foram discutidos algumas 

experiências que ocorrem aqui na Terra mas que na Lua não ocorreriam, devido a 

atmosfera desse satélite ser tão tênue que pode ser considerada praticamente zero. 

 Experimento – “Ação da pressão atmosférica em uma garrafinha" 

 A fim de mostrar de forma mais lúdica os efeitos da pressão atmosférica foi 

realizada a seguinte experiência: de posse de uma garrafinha de água mineral, em seu 

fundo foi realizado um furo correspondente ao diâmetro de um lápis; foram escolhidos 

inicialmente os alunos com cegueira para que estes realizassem o experimento; o aluno 

foi instruído a encher a garrafa com água e posicioná-la fora da água na vertical com o 

fundo para baixo e em seguida colocar a mão na direção do furo para verificar o 

escoamento de água. A próxima instrução dada foi pedir para o aluno tampar com a 

palma da mão a boca da garrafa e com isso verificar que o vazamento cessava (Figura 
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13), ou seja, a pressão atmosférica agindo na abertura circular do fundo da garrafa 

impedia o vazamento de água, pelo fato da pressão atmosférica ser superior à pressão 

exercida na abertura pela coluna de líquido contida na garrafa. 

 

 
Figura 13. Verificando a ação da pressão atmosférica 

 

 O Teorema de Stevin 

 Nesse tópico a aula iniciou-se com alguns questionamentos referentes a 

observações do cotidiano como: Por que ao se mergulhar numa piscina quanto mais 

fundo se estar, maior o desconforto sentido nos ouvidos e nos pulmões? Porque em uma 

casa de dois andares a pressão da água no chuveiro é maior no primeiro andar e menor 

no segundo? Qual o motivo das barragens que represam água serem construídas com a 

base mais espessa do que a parte superior? 

 Depois de levar os alunos a refletirem sobre estas observações do dia a dia, foi 

explicado que tudo isso se encontra relacionado com o aumento da pressão na água com 

a profundidade. Ou seja, segundo o teorema de Stevin a pressão exercida por um líquido 

sobre um corpo imerso em seu interior e também nas paredes do recipiente em que está 

contido, depende da densidade do líquido, da profundidade e da gravidade no local, o 

que permite calcular a pressão relativa de qualquer líquido através do produto entre 

essas três grandezas h)..g.d(pef 
 

 A equação de Stevin foi analisada com os alunos, diante do seguinte problema: 

se em um pequeno açude de uma fazenda há um tucunaré a dez metros de profundidade 

e em outro açude dez vezes maior localizado na fazenda vizinha há uma piranha 

também a dez metros de profundidade, conforme o teorema de Stevin a pressão da água 

nos dois peixes é a mesma, pois ambos estão na mesma profundidade e a água nos dois 

açudes possui a mesma densidade e força gravitacional. Com esse exemplo, procurou-se 
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mostrar que a pressão efetiva da água no tucunaré e na piranha, não depende das 

características dos peixes e nem do volume de água. 

 Para mostra que a pressão da água aumenta com a profundidade foram 

esquematizados dois experimentos: um para mostrar que água exerce pressão nas 

paredes do recipiente que a contém e outro para mostrar que a água exerce pressão em 

qualquer corpo submerso. Ambos os experimentos mostram que a pressão não depende 

do volume de água, como será mostrado a seguir na Figura 14. 

 Experimento - “Teorema de Stevin (1)” 

 Este experimento foi construído para que tantos os alunos com cegueira como os 

alunos com visão normal pudessem verificar que em um recipiente contendo água a 

pressão aumenta com a profundidade nas paredes do recipiente, e que esta pressão, 

produzida pelo fluido, no caso pela água usada no experimento, não depende da 

quantidade de água mais sim da profundidade. 

 

  
(a) (b) 

Figura 14. Aluno com cegueira verificando a pressão em pontos a uma mesma profundidade 

através do experimento “Teorema de Stevin (1)” 

  

 Aplicação do experimento:  

 Primeiramente o aluno com cegueira foi instruído para que com calma e cuidado 

despejasse água em cada um dos canos utilizando um cone e a partir das medições táteis 

deixasse a água no mesmo nível em cada um dos canos. 

 Utilizando o tato, os alunos puderam sentir que a água contida dentro dos canos 

pressionava as membranas dos cones (feita com balão de látex) de formas diferentes 

dependendo da profundidade em que estavam localizados os cones. Tateando a 

membrana dos cones localizados em profundidades diferentes em apenas um dos canos 
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os alunos puderam verificar que a pressão aumentava com a profundidade. Já 

comparando as membranas dos cones a uma mesma profundidade como mostra a Figura 

14, porém agora localizadas um em cada cano, os alunos também puderam perceber que 

a pressão era a mesma independente do cano de maior diâmetro possuir maior 

quantidade de água em seu interior, pois conforme o teorema de Stevin o volume de 

água não interfere na pressão mais sim a altura da coluna de água que é a mesma nos 

dois canos. Logo após a manipulação do experimento realizou-se uma discussão sobre a 

aplicação do Teorema de Stevin na construção de barragens. 

 Experimento - “Teorema de Stevin (2)” 

 Assim como o experimento Teorema de Stevin 1, mostra que a pressão num 

fluido, como a água, aumenta com a profundidade, sendo possível perceber a pressão 

nas laterais do recipiente. O experimento Teorema de Stevin 2 foi planejado para provar 

que a água também exerce pressão em um corpo  mergulhado, e que esta pressão cresce 

com o aumento da profundidade. 

 

   
Figura 15. Aluna C3 verificando o aumento de pressão na água com a profundidade 

através do experimento “Teorema de Stevin (2)” 

 

 Aplicação do experimento:  

 Ao mergulhar o experimento teorema de Stevin (2) no balde com água, os 

alunos com cegueira puderam constatar que quanto mais eles afundavam o experimento 

na água maior era a pressão sentida na membrana do cone fora da água. Dessa forma foi 

explicado aos alunos que devido ar dentro do experimento se encontrar em um sistema 

fechado, ao se mergulhar verticalmente na água a extremidade do cano que contém os 3 

(três) cones, o líquido exerce pressão empurrando as membranas para dentro dos cones 
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e com isso o ar enclausurado no sistema exerce uma maior pressão na membrana do 

balão do cone externo, quando mais se afunda o experimento, sempre na vertical mais 

as membranas submersas são pressionadas para dentro dos cones e consequentemente 

mais a membrana do cone externo é pressionada para fora do cone. Tateando a 

membrana no topo do experimento que se encontrava fora da água e também tocando as 

membranas dos cones submersos os alunos puderam dessa forma, acompanhar o 

aumento de pressão com a profundidade conforme mostra a Figura 16. 

 

   
                                           (a) (b) 
Figura 16. Experimento “Teorema de Stevin (2)”. Em (a) aluno C1 e (b) aluno C2 verificando o 

aumento da pressão com a profundidade através do experimento “Teorema de Stevin (2)” 

 

 Através das observações realizadas no experimento foi ainda esclarecido aos 

alunos que o desconforto sentido nos ouvidos quando se mergulha numa piscina está 

relacionado a pressão que a água exerce nos tímpanos, algo que pode ser comparado 

com o que foi verificado no experimento, onde as membranas do cones foram 

pressionadas pela água.  

 Foi realizado ainda uma discussão sobre as regiões de grande profundidade nos 

oceanos onde o homem não é capaz de mergulhar, mesmo usando aparelho de 

respiração, pois a partir de certos limites de profundidade a pressão da água é tão grande 

que é capaz de esmagar os tecidos do corpo humano ou até mesmo danificar a rígida 

estrutura dos submarinos. 

 Vasos comunicantes  

 Nesse tópico o maior interesse foi explicar para os alunos como ocorre a 

distribuição de água numa cidade, condomínio ou residência, que o fato da água sempre 
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buscar o mesmo nível em um conjunto de vasos comunicantes, possibilita muitas 

aplicações no cotidiano.  

 Para comprovar que em um conjunto de vasos comunicantes independente do 

formato dos vasos a água sempre procura atingir o mesmo nível, foi construído o 

seguinte experimento:  

 Experimento – “Vasos Comunicantes táteis”  

 O experimento dos vasos comunicantes é de simples confecção e existem muitos 

modelos na internet, no entanto o diferencial no experimento apresentado na Figura 17, 

encontra-se nas adaptações que foram feitas, a fim de possibilitar seu uso com os alunos 

com cegueira. 

 

  
Figura 17: Experimento “Vasos comunicantes táteis”. 

 

 Aplicação do experimento: 

 O experimento foi aplicado com os alunos da seguinte forma: Primeiramente a 

base do experimento foi nivelada, para que nenhum desnível interferisse nas aferições, o 

nivelamento da base foi realizado utilizando um aparelho de nível e por meio das 

sapatas reguladoras (pés da base). Logo após com o registro fechado foi instruído 

primeiramente a um dos alunos com cegueira que despejasse a mesma quantidade de 

água contida em uma garrafinha que lhe foi entregue em ambos os recipientes. Com isso 

no recipiente mais estreito a coluna de água consequentemente ficou mais alta, fato que 

foi verificado por todos os alunos, os discentes com cegueira conseguiram constatar 

através das medições em alto-relevo nas laterais dos recipientes. Antes de abrir o 

registro foi perguntado aos alunos o que iria acontecer com o nível de água nos 

recipientes. Alguns disseram que os níveis iriam permanecer os mesmo, outros que iria 

nivelar e teve até aqueles que disseram que a água no mais estreito iria transbordar.   

 Em seguida o aluno foi instruído a abrir o registro, nesse momento verificou-se 

que o nível da água no recipiente mais estreito começou a diminuir enquanto que o nível 
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da água no recipiente mais largo começou a aumentar até que ambas as superfícies da 

água nos dois recipientes se nivelaram. 

 Com base nesta observação foi explicado aos alunos que pelo teorema de Stevin 

quando o registro ainda se encontrava fechado, a pressão no registro correspondente a 

coluna de água no recipiente mais estreito se encontrava maior que a pressão no registro 

correspondente a coluna de água no recipiente mais largo, isso porque a pressão não 

dependia da quantidade mais sim da altura da coluna de água. Dessa forma ao ser aberto 

o registro, a diferença de pressão fez a água fluir do recipiente mais estreito para o mais 

largo, afim de que ambos atingissem o mesmo nível e, portanto a mesma pressão no 

registro, alcançando dessa forma o equilíbrio hidrostático.  

 O calço de madeira foi utilizado para mostrar que quando um dos recipientes é 

posto cima do calço, e logo após se introduz água no sistema, quando a água atinge o 

equilíbrio, a altura da coluna de líquido no recipiente que se encontra sobre o calço 

somada a altura do calço, equivale a altura da coluna de líquido do recipiente que está 

somente sobre a base. Isso ocorre porque a água sempre procura se nivelar a uma 

mesma altitude na atmosfera, ou seja, a um mesmo ponto onde as superfícies do líquido 

em ambos os recipientes estejam sujeitas ao mesmo valor de pressão atmosférica. 

 

  

 
Figura 18: Alunos com cegueira realizando observações no experimento 
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 Experimento – “Caixa-d’água com observações táteis”  

 A fim de tornar mais didático e despertar um maior interesse dos alunos para os 

assuntos de estática dos fluidos, este experimento foi planejado a partir da maquete de 

uma casa de 3 (três) andares, para explicar como funciona a distribuição de água por 

meio de reservatórios elevados. A riqueza deste experimento se encontra no fato, da 

possibilidade de se verificar de maneira prática simultaneamente a aplicação do 

princípio dos vasos comunicantes, teorema de Stevin, e os efeitos da pressão 

atmosférica em um sistema de distribuição de água. 

  

  
Figura 19. Experimento “Caixa-d’água com observações táteis” 

 

 Aplicação do experimento: 

Com água já no sistema, o primeiro aluno com cegueira a interagir com o 

experimento, pode tatear as medições internas da caixa- d’água e verificar que a 

superfície do líquido se encontrava apenas a 1,0 cm da borda. Foi pedido para que o 

aluno encaixasse a torneira no primeiro andar, colocasse a vasilha coletora de água 

abaixo da torneira e abrisse o registro, ao colocar a mão entre a torneira e a vasilha o 

aluno pode através do sinestésico analisar a pressão com que a água saia. 

Após analisar o primeiro andar foram dadas instruções para que o discente 

despejasse a água recolhida novamente dentro da caixa-d’água, retirasse a torneira do 

primeiro andar e a fixasse no encaixe do segundo andar, colocando a vasilha coletora de 

água abaixo da torneira. O registro da torneira foi aberto e o aluno pode constatar uma 

diminuição na pressão da água. Nesse momento discutiu-se com os alunos que esta 

diminuição na pressão devia-se ao teorema de Stevin. 
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(a) (b) 

Figura 20. Aplicação do experimento “Caixa-d’água com observações táteis”. Em (a) aluno C1 

realizando a medicação da altura da caixa-d’água. Em (b) aluna C3 conectando torneira no 2º 

andar e verificando a pressão da água que jorra 

 

Outra vez mediante orientações, o aluno despejou a água recolhida na caixa-

d’água, retirou a torneira do segundo andar e a fixou no encaixe do terceiro andar com a 

vasilha coletora embaixo da torneira. Após abrir o registro da torneira o aluno pode 

verificar que não saiu água. De posse de uma régua com marcações em alto-relevo o 

aluno mediu as alturas das três posições que a torneira ocupou e a altura da caixa-d’água  

verificando assim que no terceiro andar a torneira estava localizada numa altura superior 

a da caixa-d’água. Nesse momento foi discutido com os alunos que o fato de não sair 

água na torneira do terceiro andar, podia ser explicado pelo princípio dos vasos 

comunicantes, onde diz que a água em recipientes conectados procura sempre se 

nivelar, portanto seria impossível sair água da torneira, devido esta se encontrar acima 

do nível da água na caixa d’água. 

Para mostrar a influência da pressão atmosférica também sobre a água que saia 

da torneira, a caixa d´água foi lacrada com uma tampa de boa vedação. O aluno 

posicionou novamente a torneira no primeiro andar e abriu seu registro, verificando que 

não saiu água. Com base nessa observação foi exemplificado aos alunos que se uma 

residência localizada ao nível do mar possui uma caixa-d’água localizada a 6 metros de 

altura e o proprietário para evitar a proliferação de mosquito aedes aegypti resolve 

vedá-la totalmente, impedindo até mesmo a entrada de ar, a pressão atmosférica 

impedirá a saída de água pela torneira, pois a pressão que a água gera em virtude da 

coluna de água formada a essa altura é menor que a pressão atmosférica que equivale a 

aproximadamente a pressão exercida por uma coluna de água de 10,34 m ao nível do 

mar. 



68 

 Princípio de Pascal 

 Nesse tópico, foi discutido primeiramente o enunciado do “Princípio de Pascal”, 

logo após foram dados alguns exemplos de aplicações desse princípio em situações do 

cotidiano e em algumas tecnologias.  

 A fim de tornar mais lúdico a compreensão do que seria o princípio de Pascal e 

pensando em como o aluno com cegueira faz uso do sinestésico para assimilar as 

informações, o experimento “Princípio de Pascal Tátil”, foi planejado para que estes 

alunos pudessem verificar que variando a pressão em um fluido incompreensível e 

enclausurado esta variação de pressão se transmite integralmente a todas as partes do 

fluido e às paredes do recipiente (HALLIDAY; RESNICK; WALTER, 2009). 

 Experimento – “Princípio de Pascal Tátil” 

 O experimento é constituído por um conjunto de seringas com água em seu 

interior e raias para medição em alto-relevo espaçadas em 1,0 cm o que possibilita 

mensurar os deslocamentos dos êmbolos das seringas horizontais na base que  

deslocam-se de acordo com a variação de pressão no sistema (Figura 21). 

 

  
Figura 21. Experimento “Princípio de Pascal Tátil” 

 Aplicação do experimento: 

 Com os 3 (três) êmbolos menores totalmente comprimidos até o seu limite, foi 

instruído ao aluno com cegueira que pressionasse o êmbolo maior, localizado na parte 

superior do experimento, o que provocou uma variação de pressão na água enclausurada 

no sistema, levando os êmbolos das seringas menores a responderem ao aumento de 

pressão se deslocando todos a uma mesma distância (Figura 22). O aluno através das 
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raias em alto-relevo pode medir os deslocamentos dos êmbolos e verificar que foram 

iguais.  

 

  
Figura 22. Alunos realizando observações táteis no experimento “Princípio de Pascal Tátil”. 

 Dessa forma mediante as observações realizadas foi discutido com os alunos que 

a variação de pressão produzida no sistema distribuiu-se integralmente em todas as 

direções no fluido e nas paredes dos recipientes, inclusive nos êmbolos menores que 

devido possuírem as mesmas dimensões e características, deslocaram-se a uma mesma 

distância já que foram submetidos a mesma variação de pressão. Também foi possível a 

partir do experimento ensinar aos alunos que através do princípio de Pascal é possível 

mudar o sentido ou a direção de uma força num sistema, pois como verificado no 

experimento, uma força na vertical foi aplicada e forças na horizontal foram produzidas. 

 Através das observações realizadas comentou-se ainda com os alunos algumas 

aplicações desse princípio como:  

 As contrações do estômago durante o vômito, que lançam parte do conteúdo 

gástrico para fora;  

 A utilização do princípio de Pascal por alguns animais que percebem suas presas 

pela variação de pressão que estas causam na água quando se movimentam; 

 A manobra de Heimlich utilizada por bombeiros para desobstrução das vias 

aéreas superiores. 

 Outra vantagem no uso deste experimento é a possibilidade de se constatar que 

através do princípio de Pascal é possível ampliar uma força. Para demonstrar esse 

fenômeno foram dadas instruções para que o aluno estendesse os 3 êmbolos menores, 

depois pressionasse apenas 1 (um) destes êmbolos até o final, e por último apertasse o 

êmbolo maior para novamente distender o êmbolo menor  que havia sido comprimido. 

Foi possível dessa forma que todos os alunos através do tato verificassem que para 
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pressionar o êmbolo menor se faz menos força que para pressionar o êmbolo maior. 

Com base nessas observações discutiu-se com os alunos que a pressão é proporcional a 

força e inversamente proporcional a área. Sendo assim, por exemplo, se em um sistema 

fechado existem dois êmbolos móveis e um dos êmbolos possui uma área quatro vezes 

maior que a área de outro êmbolo, um único homem aplicando uma força no êmbolo de 

área menor consegue equilibrar a força de quatro homens juntos aplicando forças na 

área maior do outro êmbolo, isso levando em consideração que cada homem aplica a 

mesma força nos êmbolos. Como base nessas últimas observações a respeito do 

princípio de Pascal foram discutidos os mecanismos de funcionamento de equipamentos 

hidráulicos como: elevadores, prensas e freios. 

4.2.5 Pós-teste: Avaliação da aprendizagem dos alunos.  

 O pós-teste teve como finalidade avaliar se houve ou não progresso dos alunos 

quanto ao aprendizado dos conteúdos trabalhados através da aplicação dos experimentos 

que foram confeccionados. As perguntas do pós-teste foram as mesmas do pré-teste 

acrescido de duas novas perguntas: uma relativa a avaliação da aula ministrada e outra 

relativa a avaliação dos  experimentos que formam confeccionados. 

 Pergunta 1: Numa bacia com água, foram liberados sob a água um lápis e uma 

moeda. A moeda afundou atingindo o fundo do recipiente e lá permaneceu. O lápis, 

porém, ficou boiando sob a água. Qual possui a densidade menor o lápis a moeda ou a 

água? Explique sua resposta. 

Grupo-1:  

A – O lápis, porque é de madeira e a moeda é de metal. 

B - O lápis porque ele flutua. 

C1 - O lápis porque sua matéria é a menos compactada em relação a água e a 

moeda. 

C2 - O lápis, porque o lápis é de madeira e a madeira tem menor densidade que 

a água. 

D - O lápis porque tem menos densidade. 

E - O lápis, a moeda tem densidade maior porque ela é mais maciça e o lápis e 

menos maciço, não tem tanta densidade como a moeda. 

F - O lápis, não consegue afundar porque tem muita pressão. 

G - O lápis, esqueci ... não estou sabendo explicar...só sei que é o lápis. 

H - O lápis porque ele tem menos densidade. 
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I - O lápis porque o lápis tem menos densidade. 

Grupo-2:  

C3 - O lápis porque ele flutua na água. 

J – O lápis, porque entre o lápis e a moeda, a moeda tem a massa mais 

concentrada.  

K – O lápis, porque a matéria dele é menos densa. 

L – O lápis porque ele é feito de madeira e possui menor densidade do que 

água. 

 Em comparação com o pré-teste verifica-se que agora todos os alunos foram 

unânimes em responder que o lápis possui menor densidade. Nenhum aluno tentou 

explicar o motivo do lápis flutuar utilizando o termo “leveza” ou o conceito de peso.  Os 

alunos C1, E, J explicaram agora, que o lápis é menos denso, avaliando a maneira como 

a massa dos corpos se concentrada em seu volume, ou seja, responderam utilizando o 

conceito de densidade. Já os alunos A, C2 e L também responderam corretamente, 

porém fizeram uma conexão com o que aprenderam durante a aula prática, onde foi 

explicado para os alunos que a madeira possui densidade menor que a da água, dessa 

forma estes alunos concluíram que devido o lápis ser de madeira este também possuía 

uma densidade menor que a da água. Quanto à aluna F, esta tentou explicar o fato de o 

lápis boiar, utilizando a ideia de pressão, que é uma resposta fora de contexto.  

Analisando somente os alunos com cegueira verifica-se que todos evoluíram em suas 

respostas, com destaque para as respostas de C1 e C2. 

 Pergunta 2: Imagine uma pessoa em cima de um colchão em três situações: 1ª 

deitado no colchão, 2ª sentado no colchão e 3ª em pé apoiado sobre as plantas dos pés. 

Em qual situação essa pessoa exerce maior pressão no colchão? Explique sua resposta. 

Grupo-1:  

A - Em pé, porque a pessoa põe todo o peso só em cima dos pés. 

B - Em pé, porque o peso fica todo em cima apenas dos pés. 

C1 - Porque o peso fica distribuído mais na superfície dos pés, que é uma área 

menor. 

C2 - O peso do corpo é o mesmo, porém está sobre uma menor área que é os 

pés. 

D - Em pé, porque o peso do corpo fica sustentado somente nos pés. 

E - Em pé porque o peso vai ficar só em cima dos pés, então vai gerar uma 

pressão mais alta, mais forte. 
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F - Quando ele está em pé, porque o local quando ele está em pé é menor. 

G - Em pé, porque ele está com mais pressão em pé, porque o colchão afunda 

mais. 

H - Em pé porque o peso todo está somente sobre os pés. 

I - Em pé porque o peso está concentrado só na sola dos pés. 

Grupo-2:  

C3 - Em pé porque exerce uma força em uma área menor. 

J – Em pé, por causa da profundidade, do jeito que o colchão vai ficar fundo, 

deitado ele vai ficar fundo de um jeito, mais não tanto, sentado mais um pouco, vai 

exercer mais um pouco de peso e em pé vai afundar mais ... em pé o peso fica 

concentrado só região dos dós pés. 

K – Em pé, o peso não muda mais a pressão depende da posição, quanto menor 

a área maior a pressão. 

L – Em pé, porque os pés exerce maior pressão no colchão, porque a área dos 

pés é pouca. 

 Verifica-se que nessa questão também houve evolução nas respostas dos alunos, 

pois todos responderam que em pé a pressão é maior. A aluna G interpretou a resposta 

com base somente na maneira como o colchão afunda em cada situação, em pé no caso 

a pressão é maior, pois o colchão afunda mais. O aluno J também levou em 

consideração a maneira como o colchão cede nas três situações, porém o educando se 

expressou de forma errada ao dizer que sentado a pessoa exerce mais um “pouco de 

peso”, o que leva a perceber que o discente ainda acredita que o peso muda nas três 

situações, contudo o aluno J na sua resposta também expressou juntamente com o 

restante dos alunos, a interpretação correta de que a pressão era maior em pé, devido a 

menor área de contato dos pés com o colchão o que ocasionava uma maior pressão. 

Analisando os alunos com cegueira verifica-se que todos justificaram de forma correta 

suas respostas. 

 Pergunta 3:  Dê alguns exemplos de fluidos. 

Grupo-1:  

A - Água, gases e ar. 

B - Gases e líquidos. 

C1 - Água, leite, gás, sangue e gases. 

C2 - Água, gás e todos os outros tipos de líquidos. 

D - Líquidos e ar. 
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E - O ar, os líquidos como a água, por exemplo, o fluido antiferrugem que eu 

comentei é um fluido, por que ele também é líquido. 

F - Líquidos e gases. 

G – Água. 

H - Líquidos e gases. 

I - Gases, água. 

Grupo-2:  

C3 - Óleo, água, gás carbônico, ar, líquidos. 

J – Água, sangue, gasolina, gás oxigênio. 

K – Ar e líquidos. 

L – Água. 

 Esta questão no pré-teste foi a que os alunos mais tiveram dificuldade de 

responder, porém agora todos os alunos acertaram a questão e conseguiram dar 

exemplos corretos. Como pode ser constatado, não foi citado nenhum exemplo errado. 

 Pergunta 4:   Quando uma pessoa mergulha em uma piscina a água exerce 

pressão em seus tímpanos, quanto mais fundo se mergulha maior o desconforto sentido 

nos ouvidos. Por que isso acontece? 

Grupo-1:  

A - Por causa da pressão quando mais desce para o fundo mais a água aperta 

os ouvidos, por isso dói. 

B - Quando a pessoa está mais no fundo à pressão é mais. 

C1 - Antes eu achava que era a quantidade de água, agora eu sei que é a 

profundidade, quanto maior a profundidade maior a pressão. 

C2 - Por causa da pressão da água quanto mais a pessoa afunda, mais a água 

faz pressão sobre o ouvido. 

D - Não sei explicar. 

E - A fundura, quanto mais afunda mais água em cima da pessoa e o peso da 

água causa pressão. 

F - Pela profundidade que dá mais pressão. 

G - Por causa da pressão da água, quanto mais fundo mais pressão ela exerce. 

H - Quanto maior é a altura de água em cima da pessoa maior a pressão. 

I - Quanto mais profundidade a pressão é maior. 

Grupo-2:  

C3 - Quanto maior for a profundida maior a pressão fica. 
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J – Por causa da pressão, porque quando a gente vai a um certo ponto de 

profundidade, por exemplo uma pessoa a dez metros e outra a um metro, a que está 

mais no fundo sente uma pressão maior no seu corpo. 

K – Porque a pressão aumenta quando vai afundando. 

L – Essa eu não sei te explicar. 

 Está pergunta trata de uma aplicação do “Teorema de Stevin”.  De todos os 

alunos, apenas os discentes D e L não souberam responder a questão, porém nas 

respostas dos demais alunos foram verificados que estes compreenderam corretamente 

que o desconforto nos tímpanos está relacionado a pressão exercida pela água e mais 

ainda, que esta pressão aumenta com a profundidade o que se explica o maior 

desconforto nos  tímpanos. 

 Pergunta 5: Analise as situações a seguir: Paulo é um mergulhador e se 

encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície de uma pequena piscina residencial; 

Ricardo, que também é mergulhador se encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície 

de uma piscina olímpica, que é muito maior. Compare a pressão que a água exerce no 

corpo de Paulo com a pressão que a água exerce no corpo de Ricardo. 

 Grupo-1:  

A – É igual nós dois devido a mesma posição de dois metros de baixo d’água.  

B - É igual porque a profundidade é a mesma. 

C1 - Igual porque a profundidade e a mesma. 

C2 - Igual, porque a largura não influencia apenas a profundidade em que 

estão. 

D - Igual, porque vai ser igual no experimento com os balões que o senhor 

mostrou. 

E - Iguais, porque a quantidade pode ser maior em uma das duas, mas a 

fundura em que estão é a mesma. 

F - É igual nos dois porque vai medir não é a extensão mais a profundidade em 

que eles estão debaixo da água. 

G - É igual porque não importa a largura ... a quantidade de água. 

H - Igual, porque eles estão ao mesmo nível de 2 metros de fundura e a pressão 

é a mesma. 

I - Igual porque estão na mesma profundidade. 

 Grupo-2: 
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 C3 - Igual nos dois porque o importante não é a quantidade de água e sim a 

profundidade. 

J – A mesma nos dois, porque independe de onde eles estejam e sim da 

profundidade, de certa profundidade que eles estão que são dois metros. 

K – Igual, porque o que conta é a profundidade, a quantidade de água não 

influencia em nada. 

L – Igual porque eles estão na mesma profundidade. A quantidade de água não 

faz efeito. 

 Como observado nesta questão os dois grupos de alunos se saíram muito bem,  

todos os alunos demonstram em suas respostas a compressão de que a pressão que a 

água exerce em  ambos mergulhadores é a mesma, pois o que importa é a profundidade 

e não o volume de água. No entanto a resposta da aluna D se destaca entre as demais 

devido à forma como a aluna abordou o problema, esta respondeu a questão 

comparando a situação dos mergulhadores com o que foi observado na aula 

experimental quando foi discutido o teorema de Stevin, onde os balões do experimento 

acusavam um aumento de pressão na água com o aumento de profundidade.  

 Pergunta 6: Por que ao escovar os dentes, quando se aperta um tubo de creme 

dental próximo à extremidade fechada a pasta sai na outra extremidade aberta do tubo?  

 Grupo-1:  

A - porque se exerce uma pressão, ai a pasta vai e chega nas suas paredes e 

exerce uma pressão até a saída. 

B - A pressão se espalha sobre a pasta e sai pela área que está aberta. 

C1 - Essa eu já sabia e por causa da pressão que a gente exerce sobre o tubo 

que se espalha por toda a pasta e ai ela é expelida pra fora. 

C2 - porque a pasta vai procurar uma passagem por causa da pressão. 

D - Não sei explicar. 

E - A pressão que é direcionada no sentido que está aberta. 

F - Porque a pressão faz a pasta espalhar e procurar um local de saída. 

G - A pressão da pasta se espalha nas paredes do tubo dai ela procura uma 

saída.  

H - Por causa da pressão que aumenta dentro do tubo de pasta, ela aumenta em 

todo o tubo é procura a parte aberta para sair, a que fica em cima. 

I - Ela procura a parte que está aberta para sair. 

Grupo-2:  
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C3 - Porque eu estaria fazendo pressão no tubo de pasta, e ai vai espalhando 

pasta por todo tubo... dai ela sai por onde está aberto. 

J – Porque quando eu aperto aquela área da pasta acontece que ela vai querer 

sair... a gente vai está aplicando força em certa área e a pressão vai e se distribuiu 

para outras partes até a pasta sair. 

K – Porque você aumentando a pressão dentro dela quando você força com as 

mãos e ela vai ter que sair em algum lugar, por isso sai por onde está aberto. 

L – Porque eu exerço pressão do lado de fora aumentando a pressão em toda a 

pasta que faz pressão nas paredes e sai pela ponta. 

 Nessa questão apenas o aluno D, não soube dar uma explicação para a pergunta, 

é possível perceber que novamente houve evolução no aprendizado, pois os demais 

alunos todos abordaram o conceito de pressão em suas respostas e a ideia de que esta 

pressão se espalha, porém de todas as respostas as melhores, ou seja, as que mais se 

aproximaram do enunciado do princípio de Pascal, foram as respostas dos alunos A, C1, 

G, H, J e L. 

 Pergunta 7: Por que um reservatório para abastecimento de água, ou seja, uma 

caixa d’água deve ficar acima do andar mais elevado de um prédio e não nos andares 

mais baixos ou mesmo no chão? 

Grupo-1:  

A – Por causa da pressão da água,... pra ela poder descer mais fácil,... no chão 

ele não vai subir na encanação, por isso tem que ser no alto. 

B - Não sabe explicar. 

C1 - Porque no chão a água não tem pressão para subir, para chegar até o nível 

dos andares de cima, o máximo que ela chega é no nível que está na caixa d’água. 

C2 - Porque no chão a água não tem pressão pra subir. 

D - Pra ter pressão pra descer, se colocar embaixo a água não desce. 

E - Para que possa ter pressão na água que sai da caixa, se a caixa for 

colocada embaixo, não vai funcionar as torneiras que estão num nível mais alto, pois a 

caixa estará mais baixa do que as torneiras, e não tem como a água subir até a 

torneira. 

F - Por causa da pressão da água, se colocar muito pra baixo a água não tem 

pressão para subir. 

G - Porque a água procura nivelar com a encanação, se colocar a caixa-d’água 

em baixo ela não vai mandar água para os andares. 



77 

H - Por que quanto mais alto ela fica, mais a pressão da água sobe, e ela 

consegue levar água pra cima. 

I - Porque em baixo ela não tem pressão para subir e quanto mais alto maior a 

pressão. 

Grupo-2:  

C3 - Porque se colocar mais baixo não vai sair água, e se colocar mais alto a 

água vai conseguir sair em todos os andares, procurando atingir o mesmo nível da 

caixa. 

J – Tem a ver com a pressão que ela vai ter quando mandar água para o 

chuveiro, para a pia. Com a caixa acima dos andares, por exemplo, a água vai sair 

com mais pressão. No chão não vai sair água, porque a água que caixa-d’ água vai 

despejar só vai atingir certo ponto onde a caixa está. 

K – Porque quanto mais alto a caixa-d’água for colocada, ela vai levar água até 

onde for preciso no prédio, mais nunca o nível da água vai ser mais alto que o nível da 

caixa-d’água. 

L – Porque assim a água consegue descer para a encanação. No chão o nível da 

água é mais baixo que o chuveiro e as torneiras, e por isso a água não vai sair porque 

ela não consegue subir. 

 Analisando as repostas verifica-se que em comparação com o pré-teste, a 

maioria dos alunos agora responderam corretamente a questão com base no princípio 

dos vasos comunicantes, nas repostas de 7 alunos (C1, E, G, C3, J, K e L) constata-se 

que estes compreenderam que a caixa-d’água deve ficar o mais elevado possível para 

que ao buscar o nivelamento pela encanação, que funciona como um conjunto de vasos 

comunicantes,  á agua alcance todos os andares do prédio, devido estes estarem abaixo 

da caixa-d’água. A aluna B, porém disse não saber responder a questão e os demais 

alunos (A, C2, D, F, H e I), responderam que o motivo se devia apenas a pressão que a 

água exerce ao se posicionar a caixa-d’água acima dos andares. 

 Pergunta 8: Qual sua opinião sobre a forma como a aula foi ministrada: 

excelente, ótima, boa ruim ou péssima? Explique a escolha.       

 Grupo-1: 

A – Excelente, é mais um aprendizado pra mim, e eu que gosto de sempre está 

buscando novos conhecimentos então pra mim foi maravilhoso. 

B – Ótima, porque eu nunca tinha estudado sobre nada disso, foi uma coisa 

nova. 
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C1 – Excelente, eu estava até comentando com o colega C2 que se as aulas de 

Ciência fossem assim pelo menos uma vez a cada mês a gente aprendia mais. Deveria 

ser mais aulas práticas com demonstração, do que aquela coisa de ficar escrevendo do 

livro, porque o livro ele ensina, mas não explica tão bem,...  não detalha tanto e pra nós 

que não podemos ver as imagens, é mais fácil assim, esse tipo de aula com materiais 

táteis. 

C2 – Excelente, aprendi muita coisa que eu não sabia. 

D – Excelente, é mais divertido aulas assim, com experimentos. 

E – Ótima, gostei do estudo, dos exemplos e da explicação que foi bem 

detalhada. 

F – Excelente, foi boa a explicação e deu pelo menos pra gente pegar uma 

experiência, uma noção sobre algumas coisas do nosso dia a dia. 

G – Excelente, porque aprendi coisas que eu não sabia, e que são bem 

interessantes. 

H – Ótima, pois eu nunca tinha ouvido falar sobre estes aspectos que foram 

ditos, fiquei muito satisfeito com as explicações que foram dadas e pelas experiências 

que a gente teve nestes poucos dias.  

I – Excelente, porque foi mais divertido do que na sala. 

Grupo-2:  

C3 – Excelente, tem muitas teorias, muitas coisas legais, aqui eu posso tocar, lá 

eu só ouço o professor falar. 

J – Excelente, porque eu comecei errando, mais ai depois o professor foi me 

ensinando e me corrigindo e fez com que eu aprendesse de forma mais variada, com 

certas dinâmica que aconteceram durante a explicação. 

K – Excelente, pois esse tipo de aula não é chata é bem divertida. 

L – Ótima, porque eu aprendi coisas que eu não sabia a aula de Ciência assim 

com experimentos e mais interessante, parece mais Ciência.  

 Avaliando as opiniões dos alunos constata-se que a aula ministrada com os 

experimentos foi aprovada por todos os discentes, pois estes a avaliaram ou como ótima 

ou como excelente. Os alunos D, I, K, expressão em suas opiniões que gostaram da aula 

por esta ser bem mais divertida; 6 outros alunos (A, B, C2, G, H e L)  declaram que 

gostaram da aula pelo fato de terem estudado e aprendido novos conhecimentos. Quanto 

as opiniões dos discentes com cegueira, uma observação muito importante foi realizada 

pelos alunos C1 e C3, que concordam que neste modelo de aula existe a possibilidade 
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de tocar, ou seja, através dos experimentos adaptados para o aluno com cegueira é 

possível aprender também pelas experienciais adquiridas pelo sentido tato; o aluno C1 

ainda argumenta que se as aulas de Ciências fossem assim, com aulas práticas,  ele e seu 

colega C2 aprenderiam mais, pois o livro apenas, não detalha tanto e nem explica tão 

bem os conteúdos, pois estes alunos não podem ver as imagens do livro, nem o que é 

escrito ou desenhado no quadro.   

 Pergunta 9: Entre os experimentos utilizados qual ou quais você mais gostou, e 

por quê? 

 Grupo-1:  

A - Aquele que vai afundando na água e o balão vai esticando. 

B - Do ovo na água salgada e da caixa d’água. 

C1 – O que coloca dentro do balde com água e o balão enche, da casinha com a 

caixa-d’água e do outro com balões também que possui dois canos um mais fico e outro 

mais largo. 

C2 - Do prédio com a caixa d’água, porque é muito bacana, gostei muito. 

D – Aquele dos dois canos e o prédio com a caixa d’água. 

E - Dos dois canos, porque mostra que na mesma altura a pressão é a mesma, 

porque o que conta é a profundidade e não a quantidade de água. 

F - O experimento dos balões nas laterais dos canos. 

G - O da caixa-d’água  porque pra mim, eu pensava que tanto embaixo como 

em cima ela funcionava do mesmo jeito. 

H - Uma coisa que achei interessante foi sobre o ovo, eu não sabia que ele 

boiava na água salgada e nem que tinha um mar que a gente não afunda. Outro que 

gostei foi a caixa d’água quanto mais alto ela fica mais elevado a água que sai dela 

sobe nos canos. Eu entendi que a água sempre procura alcançar o mesmo nível, igual 

quando os pedreiros usam aquela mangueira com água. 

I - Muito interessante e de forma muito criativa, foi como você montou aquele 

prédio com a caixa d’água do lado. 

Grupo-2:  

C3 – Todos... o da caixa d’água,...  os experimentos estão ótimos. 

J – O experimento do teorema de Stevin, com os dois canos, porque o senhor 

despejou água primeiro no cano mais fino e os balões esticaram, quando o senhor 

colocou água no cano mais largo a gente pensa que os balões vão esticar mais, mais 

eles esticaram da mesma forma, no cano fino e no largo 
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K – O da caixa d’água, é muito inteligente, é uma verdade e é o que a gente vive 

no dia a dia. 

L – O experimento teorema de Pascal porque é possível levantar coisas pesadas 

fazendo pouca força. 

 Analisando as repostas verifica-se que o experimento mais citato pelos alunos, 

mais precisamente 9 alunos (B, C1, C2, D, G, H, I, C3 e K), foi o da caixa-d’água, uma 

maquete construída com adaptações táteis para que alunos com cegueira também 

pudessem realizar observações, em segundo lugar outro experimento que muitos alunos 

gostaram foi o que aborda o teorema de Stevin através de canos de diâmetros diferentes 

com cones conectados em suas laterais onde os balões que foram conectados ao cones 

indicam o aumento de pressão na água com a profundidade, e a  independência da 

pressão quanto ao volume  de água,  5 alunos (C1, D, E, F e J)  citaram este 

experimento. Analisando somente as opiniões dos alunos com cegueira, todos os três 

disseram que gostaram do experimento da caixa-d’água, C2 também aprovou os dois 

experimentos que abordam o teorema de Stevin e a aluna C3 disse ter gostado de todos 

os experimentos. Uma das falas a se destacar foi a da aluna G, que informou ter gostado 

do experimento da caixa-d’água, porque pode verificar que estava equivocada, ou seja, 

para a aluna uma caixa-d’água independente da altura em que esta fosse posicionada, 

seja no alto de um prédio, ou no chão, a água sempre conseguiria chegar a todos os 

andares do prédio, porém experimentalmente foi provado que isso não é possível. 
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Capítulo 5  

Conclusão 

Como foi possível observar, apesar das dificuldades impostas pela cegueira, o 

aluno com tal deficiência, através de metodologias adequadas possui a capacidade de 

compreender os assuntos de Física assim como os alunos de visão normal. No processo 

de ensino e aprendizagem de alunos cegos, é necessária uma abordagem de assuntos a 

partir de recursos adequados à falta de visão. Os experimentos aqui apresentados foram 

construídos de maneira a favorecer o sistema tátil-cinestésico, valorizando assim um dos 

canais sensoriais mais importantes para alunos com deficiência visual total.  

Os experimentos: Teorema de Stevin-1, Teorema de Stevin-2, Vasos 

comunicantes táteis, Caixa-d’água com observações táteis e princípio de Pascal tátil, 

mostraram que podem ser úteis na promoção de aulas experimentais de Física 

independente do aluno possuir visão normal ou ser portador de cegueira, pois através 

destes e de outros experimentos mais simples que também foram trabalhados foi 

possível promover aulas experimentais onde todos os discentes envolvidos na pesquisa 

puderam realizar a observação dos fenômenos físicos que foram discutidos. Os alunos 

cegos no caso conseguiram fazendo uso do tato. 

 Dentre as vantagens que foram observadas no emprego destes experimentos no 

ensino de Física pode-se citar o baixo custo que se teve na confecção, pois foram 

construídos com materiais alternativos; a segurança no manuseio, pois não 

representaram nenhum risco a integridade física dos alunos;  a facilidade de operação, 

devido os alunos não terem demostrado qualquer dificuldade em sua utilização e o 

pouco detalhamento nas partes constituintes dos experimentos o que facilitou a análise 

tátil, pelos alunos cegos. Outra vantagem, talvez a mais importante, foi observada 

durante as aulas que foram ministradas, onde verificou-se que com a aplicação destes 

recursos é possível promover de fato uma educação inclusiva, pois em diversos 

momentos ocorreram discussões entre alunos cegos e videntes quanto aos fenômenos 

físicos que estavam sendo trabalhados nos experimentos, isso graças a possibilidade que 

os alunos com cegueira tiveram de também realizar suas observações.  

 A importância dessa produção acadêmica confirmou-se ainda mais a partir das 

entrevistas concedidas pelos professores do CAP e pelos professores de Ciências das 

escolas visitadas, pois se constatou que não há nestas instituições de ensino pesquisadas, 

materiais nesse sentido, ou seja, experimentos de Física adaptados para alunos cegos. 
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 Quanto à avaliação dos experimentos, os educadores do CAP avaliaram de 

forma positiva e até parabenizaram a ação. Para o professor P1, portador de baixa visão, 

os experimentos estão em um ótimo formato, permitem fácil percepção tátil e trazem 

uma simbologia muito boa, pois proporciona uma simulação do que se percebe no meio 

físico, o professor P1 ainda fez a observação de que estes experimentos podem até 

mesmo ser utilizados por um professor cego de Ciências como, por exemplo, o 

professor P3, para dar aula para alunos videntes. O professor P1 ainda fez o seguinte 

alerta em sua entrevista: “Hoje quando se fala em adaptação de materiais para o 

deficiente visual se pensa no aluno, mas vai chegar um tempo, que se exigirão 

adaptações também para o professor com cegueira”. 

 Na avalição da professora P2 os experimentos que foram apresentados 

aumentam “as possibilidades do simbólico e do imaginário que o sujeito tem da própria 

organização do espaço que ele ocupa.” Para a professora devido à importância dessa 

iniciativa, os professores da rede regular de ensino devem ter acesso a estas ideias e aos 

materiais produzidos, ou seja, “saber da sua existência, para que possam melhorar suas 

práticas de ensino e assim chegar à consolidação da aprendizagem”.  

 Na avalição do professor P3,  que é cego, uma das mais importantes vantagens 

que ele constatou, é a possibilidade de interação entre alunos com cegueira e alunos 

videntes permitidas pelas discussões dos assuntos através dos experimentos. 

 Quanto à análise dos testes aplicados aos alunos, os resultados mostraram que no 

geral houve evolução no aprendizado em todas as questões. Realizando uma 

comparação entre as informações coletadas nos testes de sondagem, constatou-se que no 

pós-teste os alunos em sua maioria conseguiram utilizar o conhecimento cientifico 

adquirido e assim deram respostas mais bem fundamentadas nos conceitos físicos que 

foram estudados. No pré-teste, porém, muitas respostas foram baseadas no senso 

comum dos estudantes. Analisando em particular os alunos com cegueira verificou-se 

que estes conseguiram responder corretamente todas as questões do pós-teste, o que não 

ocorreu no pré-teste. 

 Observou-se também que todos os alunos, aprovaram os experimentos, alguns 

conceituaram como ótimos e a maioria como excelente. Analisando as opiniões dos 

alunos com cegueira o que eles mais valorizaram nos experimentos foi a possibilidade 

de interação permitida e de aprender através do sinestésico. 

 Dessa forma, mediante a aprovação que os experimentos tiveram por parte de 

alunos e professores e com base nos bons resultados que foram alcançados no 
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rendimento do aprendizado dos alunos, conclui-se que é possível sim proporcionar uma 

educação mais inclusiva e igualitária entre alunos cegos e alunos videntes, através de 

materiais adaptados que levem em consideração os sentidos remanescentes dos alunos 

cegos. É possível também promover uma maior interação entre os alunos que enxergam 

e alunos cegos; dar uma maior ludicidade aos conteúdos de Física e tornar o aluno um 

agente ativo no processo de ensino e aprendizagem. 

 Para aqueles que desejam confeccionar os experimentos que foram apresentados 

neste trabalho, estes podem ser também construídos com algumas modificações a fim de 

abordar os mesmos conceitos de estática dos fluidos porem de forma diferente.   

 O experimento “Teorema de Stevin (1)”, pode ser confeccionado da seguinte 

forma, em vez dos cones com balões para indicar o aumento de pressão com a 

profundidade, pode-se utilizar êmbolos de seringas (seringas de 5 ml sem as pontas), a 

vantagem dos êmbolos é que os mesmos se distendem de acordo com a altura em que 

estão localizados, e isso possibilita que o aluno meça o deslocamento de cada um 

através de uma régua ou fita com medidas em alto relevo, possibilitando assim uma 

abordagem também matemática. A desvantagem é que para movimentar os êmbolos 

exige-se maior pressão do que a exigida no experimento com balões, dessa forma no 

experimento a ser confeccionado os canos deverão ser bem mais compridos, a fim de 

produzir uma coluna de água que gere pressão suficiente para mover os êmbolos. 

 No experimento “vasos comunicantes táteis”, pode-se refazê-lo se possível 

utilizando recipientes mais estreitos e de mesmo diâmetro, o importante aqui é que estes 

possuam uma abertura suficiente para o aluno realizar a medição do nível do fluido com 

as mãos a partir das medições táteis que devem ser feitas no experimento. Em vez de 

utilizar somente água podem-se utilizar líquidos imiscíveis e de densidades diferentes 

como água e óleo, quanto maior a diferença de densidade entre os líquidos melhor. Ao 

se colocar primeiro a água no sistema de vasos e depois despejar óleo sobre a água em 

apenas um dos vasos, é possível mostrar para o aluno que as superfícies dos fluidos 

contidos nos recipientes não ficaram no mesmo nível, ou seja, no recipiente que contem 

óleo a superfície deste ficará mais elevada do que a superfície da água contida no outro 

recipiente (o aluno cego poderá observar pelas medições táteis), outro fato a observar 

nesse experimento é que o óleo também não passará para o outro recipiente, devido este 

ter densidade menor que a da água, o professor, portanto pode abordar além do estudo 

dos vasos comunicantes, o conceito de densidade e de líquidos imiscíveis. 
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Em síntese para educar alunos com cegueira numa classe regular é necessário 

pensar em metodologias de ensino que não sejam atreladas prioritariamente na visão. 

Espera-se assim que a partir das ideias aqui discutidas, o trabalho sirva de modelo e 

inspiração para novos trabalhos na área.  
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Apêndice A  

Produto Educacional: Roteiro para construção e 

aplicação de experimentos de Física planejados para o 

ensino de estática dos fluidos a alunos com visão 

normal e alunos com cegueira. 

 Neste roteiro é ensinado como construir e aplicar no ensino de Física 5 (cinco) 

experimentos que abordam os seguintes assuntos  de estática dos fluidos: teorema de 

Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. Os experimentos foram 

planejados para serem utilizados tanto com alunos de visão normal como alunos cegos, 

dessa forma, todos os experimentos possibilitam o estudo dos fenômenos estudados 

também através de observações táteis. 

 A seguir são descritas as construções dos seguintes experimentos: Teorema de 

Stevin-1, Teorema de Stevin-2, Vasos comunicantes táteis, Caixa-d’água com 

observações táteis e Princípio de Pascal tátil.  

 Recomendações para a utilização dos experimentos: 

 Aconselha-se aplicar cada um dos experimentos a grupos de no máximo 15 

(quinze) alunos quando se tratar apenas de alunos com visão normal, e em 

grupos de no máximo 10 (dez) alunos quando um os mais dos educandos 

apresentar cegueira. 

 Em grupos constituídos por alunos de visão normal e alunos cegos, estes últimos 

devem ter prioridade na manipulação dos experimentos, ou seja, sempre devem 

ser os primeiros a interagirem com os recursos didáticos. Isso porque os demais 

alunos poderão analisar os fenômenos demonstrados nos experimentos 

principalmente através da visão, enquanto que os alunos com cegueira só 

poderão contar com os sentidos remanescentes, principalmente o tato.  

 No momento de interação com os experimentos, aos alunos cegos deve-se 

disponibilizar um tempo maior, para que estes possam conhecer as partes 

constituintes do experimento e assim ter uma melhor compressão de sua 

estrutura e do seu funcionamento. O educador, dessa forma, tem que auxiliar o 

aluno a realizar esse reconhecimento, guiando-lhe por cada parte e explicando a 

finalidade de cada peça e os detalhes mais importantes.   
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 Materiais acessórios: régua e trena para medições através do tato 

 Em muitos dos experimentos aqui apresentados necessita-se que o estudante 

durante a interação, meça distâncias, alturas e deslocamento. Dessa forma, além dos 5 

(cinco) experimentos principais que são propostos, para que o aluno com cegueira possa 

fazer essas medições,  deve-se confeccionar uma régua com marcações em alto relevo 

ou realizar adaptações em uma fita métrica para a prática de medições através do tato. 

 Materiais para confecção dos instrumentos de medição: 1 (uma) fita métrica, 

1 (um) pedaço de MDF (1,5 x 2,0 x 50 cm), braçadeiras de nylon na cor preta (26 cm x 

0,36 cm) e cola instantânea.  

 Confecção da régua em alto-relevo: com o pedaço de MDF deve-se construir 

uma régua de 50 cm, as marcações devem ser realizadas na face que possui 2,0 cm de 

largura através da fixação com cola instantânea de recortes de braçadeiras de 2,0 cm de 

comprimento. Para que a largura dos recortes não altere a escala de medição, a distância 

de 1,0 cm entre um recorte e o recorte subsequente deve ser medida a partir do centro 

dos recortes e para facilitar a medição, a cada 5,0 cm deve-se realizar uma marcação 

diferenciada onde ao invés de apenas um pedaço de braçadeira contínuo, as marcações 

devem ser feitas com dois pequenos pedados de 0,7 cm espaçados, conforme a Figura 

23. 

 

 
Figura 23. Régua em alto-relevo 

 

 Adaptação da fita métrica com marcações táteis: Para a adaptação da fita 

deve-se colar em um dos lados pedaços de braçadeira de comprimento correspondente a 

largura da fita nas medições já existentes, levando em consideração o centro de cada 

pedacinho de braçadeira. No lado oposto da fita devem ser colados também recortes de 

braçadeira, porém somente a cada 5,0 cm. Este procedimento possibilitará duas formas 

de medição, em um lado com múltiplos de 1,0 cm e o outro lado da fita com múltiplos 

de 5,0 cm (Figura 24). 
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Figura 24. Fita métrica com marcações táteis 

 

 Experimento: “Teorema de Stevin (1)” 

 Materiais para confecção: 1 (um) cano de PVC de 60 cm de comprimento e 7,5 

cm de diâmetro; 1 (um) cano de PVC de 60 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro;  

1 (um) tap soldável de PVC de 7,5 cm de diâmetro; 1 (um) tap soldável de PVC de 2,5 

cm de diâmetro; 6 (seis) cones de plástico com 6 cm de diâmetro na abertura maior; 1 

(um) cone de plástico de 18 cm de diâmetro na abertura maior; 2 (dois) balões Gigantes 

de látex 250 - 25” (liso); 4 (quatro) abraçadeiras de metal tipo fita; 2 (duas) braçadeiras 

de nylon na cor preta de 28 cm x 0,48 cm; 2 (duas) torneiras de plástico para bebedouro; 

1 (uma) chapa de MDF de 1,0 cm de espessura de 60 x 70 cm; 1 (um) tubo de aço 

quadrado (0,125 cm x 2 cm x 2 cm)  de 115 cm de comprimento; 2 (dois) parafusos 

zincados (5/32 x 2); 4 (quatro) sapatas niveladoras com Bucha 1/4; 2 (dois) pedaços de 

mangueira cristal com 17 cm de comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de 

espessura; cola quente; cola instantânea (cianoacrilato) e Resina epóxi. 

 Confecção do experimento: 
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(a) (b) 

Figura 25. Confecção do Teorema de Stevin (1)  

1. Os canos devem ser tapados em apenas uma de suas extremidades com os seus 

taps correspondentes.  

2. Deve-se fazer 3 (três) furos de forma alinhada na vertical, com espaçamento de 

12 cm entre um furo e o furo subsequente,  sendo também de 12 cm o 

espaçamento entre a base (extremidade fechada) e o furo mais próximo. 

Portanto, iniciando a medida a partir da base, o primeiro furo deverá ser feito a 

12 cm, o segundo a 24 cm e o terceiro a 36 cm da base.  

3. A abertura maior dos 6 (seis) cones menores devem ser tapadas com recortes de 

balões, conforme mostra a Figura 25 (b). É necessário ter o cuidado para não 

colar as membranas feitas com os balões de forma a ficarem esticadas ou 

enrugadas, sendo assim, aconselha-se passar cola instantânea na borda do cone e 

depois comprimi-lo em cima de um recorte de balão um pouco maior que a 

abertura do cone, o procedimento deve ser realizado sobre uma superfície plana, 

regular e rígida. Ao secar a cola, as sobras de balões podem ser retiradas 

utilizando uma tesoura. 

4. Em cada cano devem-se ser anexados 3 (três) cones dispostos como mostra a 

Figura 25. Para esse fim deve-se introduzir a ponta estreita dos cones nos 

orifícios feitos nas laterais dos canos e depois usar cola quente para vedar 
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completamente o encaixe, a fim de impedir o vazamento de água por estes 

locais. 

5. A partir das extremidades abertas de cada cano, devem ser feitas medição em 

alto relevo por meio da colagem de pedaços de 0,5 cm de braçadeiras de nylon 

na cor preta espaçados a cada 1,0 cm, perfazendo 10 cm de medição tanto na 

parte externa como na parte interna dos canos, para que assim seja possível 

também para o aluno com cegueira comparar o nível da água nos dois canos, 

Figura 25(b). 

6. Para que os canos fiquem fixos na posição vertical deve-se construir uma base 

em MDF no formato de caixote com a face inferior aberta, possuindo as 

seguintes dimensões: 15 cm de altura, 25 cm de largura e 50 cm de 

comprimento. Quatro sapatas niveladoras devem ser colocados na base para que 

se possa nivelar o experimento, quando este for utilizado sobre superfícies que 

apresentam pequenos desníveis, (Figura 26). 

7. Para fixar os canos na base do aparato, deve-se construir um suporte com tubo 

de aço no formato em que aparece na Figura 25(a). Para a confecção do suporte,  

a barra de 115 cm deve ser dividida em três pedações: 2 (dois) pedaços de 45 cm 

e 1 (um) de 25 cm, este menor será a base do suporte e deverá ser fixada na base 

de MDF por meio de 2 (dois) parafusos distantes 4 cm centímetros de cada uma 

das extremidades. Os outros dois pedaços maiores servirão para fixar os canos 

por meio de braçadeiras de metal fita, duas em cada cano, localizadas próximas 

à base do suporte e em suas extremidades (Figura 25). Observação: pode-se 

mandar confeccionar o suporte em uma serralheria. 

8. Para facilitar a retirada de água do experimento, na região central dos taps de 

cada cano (nas extremidades fechadas) e também na base de MDF devem ser 

construídos orifícios de 1,4 cm de diâmetro, de forma que o furo de cada um dos 

canos coincida com um dos furos da base de MDF. Na parte da frente da base 

também, deve-se realizar duas aberturas circulares de 1,6 cm de diâmetro na 

mesma altura e em cada um deve ser encaixado e fixado 1 (uma) torneira. Cada 

torneira deverá ser ligada a uma das extremidades inferiores de um dos canos 

por meio de um pedaço de mangueira de 17 cm de comprimento e 1,4 de 

diâmetro (Figura 26). Para fixar as mangueiras nos orifícios dos taps deve-se 

usar resina epóxi e para eliminar os vazamentos nas demais conexões usar cola 

quente.  
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Figura 26. Base do experimento do Teorema de Stevin (1). 

  

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para que tantos alunos com cegueira como 

alunos como visão normal possam verificar que em um recipiente contendo líquido em 

seu interior a pressão aumenta com a profundidade nas paredes do recipiente e que esta 

pressão produzida pelo fluido, não depende da quantidade mais sim da profundidade no 

fluido. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Montar o experimento em uma superfície nivelada, caso a superfície apresente 

algum desnível, realizar o nivelamento através das sapatas reguladoras da base.  

 Posicionar o experimento em uma altura que fique fácil para o aluno despejar 

água nos canos e confortável para o momento das medições. 

 Como materiais acessórios serão necessários: um recipiente com água suficiente 

para ser utilizada no experimento, uma vasilha para despejar água nos canos, um 

cone grande para facilitar e agilizar a introdução de água no sistema e um pano 

para o aluno enxugar as mãos após a interação com o experimento. 

 O professor deverá pedir para que o aluno com calma e com cuidado despeje 

água em cada um dos canos utilizando o cone, enquanto isso o educador precisa 

verificar e avisar quando o nível da água estiver próximo as bordas dos recipientes. O 

aluno deverá a partir das medições táteis deixar a água no mesmo nível em cada um dos 

canos.  

 A seguinte etapa é pedir para que o aluno através do tato análise a pressão 

apenas no cano mais largo. Ele poderá constatar que a água contida dentro do cano 

pressiona as membranas dos cones de formas diferentes dependendo da profundidade 
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em que estão localizadas, ou seja, a pressão vai aumentando com a profundidade, pois a 

membrana no cone mais próximo a base ficará mais esticada do que a membrana do 

cone mais próximo à superfície da água. Logo após, o aluno deverá avaliar apenas o 

cano mais estreito e assim constatar novamente que a pressão aumenta com a 

profundidade. Por último necessita-se instruir o educando a realizar a comparação entre 

as pressões nas membranas dos cones em uma mesma profundidade, porém agora 

localizados um em cada cano, ele perceberá que a pressão será a mesma independente 

do cano de maior diâmetro possuir maior quantidade de água em seu interior, pois o 

volume de água não irá interferir na pressão mais sim a altura da coluna de água que 

será a mesma nos dois canos.  

 A partir das observações o professor precisa explicar que o fenômeno observado 

no experimento, trata-se do teorema de Stevin, onde diz que a pressão exercida por um 

líquido sobre um corpo imerso e também nas paredes de um recipiente depende da 

densidade do líquido, da profundidade e da gravidade no local, o que permite desse 

modo calcular a pressão relativa de qualquer líquido através do produto entre essas três 

grandezas h).g.d(pef  . Segundo o princípio a pressão não depende das caraterísticas 

do corpo submerso e nem do volume de líquido presente.  

 Com base no experimento o professor pode citar e discutir várias aplicações do 

teorema de Stevin, como: 

 A construção de barragens que repressão água em hidrelétricas ou rejeitos em 

mineradoras, onde a base da barragem é construída mais espessa na base do que 

na parte superior, a fim de resistir o aumento de pressão nas paredes da 

barragem com a profundidade no fluido. 

 Explicar o fato de uma pessoa estar submetida a uma mesma pressão quando se 

encontra, por exemplo, a 5 (cinco) metros de profundidade em um imenso lago 

ou em uma pequena piscina. 

 Esclarecer o porquê da pressão da água ser maior nas torneiras dos andares mais 

inferiores de um prédio em relação à pressão verificada nos andares mais 

elevados.  

 Experimento - “Teorema de Stevin (2)” 

 Materiais para confecção: 1 (um) pedaço de cano de PVC de 70 cm de 

comprimento e 5,0 cm de diâmetro; 2 (dois) taps de PVC de 5,0 cm de diâmetro; 1 (um) 

cone de plástico com 7,0 cm de diâmetro na abertura maior; 3 (três) cones de plástico 
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com 9,0 cm de diâmetro na abertura maior; 2 (dois) Balões Gigantes de látex 250 - 25” 

(liso);  cola instantânea (cianoacrilato) e resina epóxi.  

 Confecção do experimento: 

 

  
Figura 27. Confecção do Teorema de Stevin (2) 

 

1. Em um dos taps deve-se fazer um furo circular correspondente ao diâmetro da 

ponta estreita do cone menor. 

2. No cano a 7,0 cm de uma das extremidades 3 (três) aberturas devem ser feitas, 

de maneira que sejam alinhadas e igualmente espaçadas, ou seja, contidas num 

mesmo plano perpendicular ao comprimento e localizado a 7,0 cm da 

extremidade que será a parte inferior do experimento. As aberturas têm que 

possuir diâmetro correspondente à ponta estreita dos cones maiores; 

3. Na abertura maior dos cones deverão ser colados recortes de balões que serviram 

como membranas detectores de pressão. Observação: olhar as instruções dadas 

na construção do experimento “Teorema de Stevin (1)”, no item 3.    

4. No orifício feito no tap encaixa-se o cone de 7 cm de diâmetro e nos orifícios 

feito no cano encaixam-se os 3 (três) cones de 9 cm de diâmetro. Todos os cones 

precisam ser fixados utilizando resina epóxi. 
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5. A extremidade do cano mais próxima dos três cones deverá ser fechada com um 

tap e na outra extremidade deve ser encaixado o tap que contenha o cone 

acoplado. 

6. É importante mencionar que depois de finalizada a montagem, o ar, contido no 

interior do experimento deve ficar aprisionado, portanto todos os locais de 

vazamento de ar nas conexões precisam ser vedados. Os taps podem ser apenas 

encaixados e ao redor do encaixe aplicar cola quente para melhorar a vedação. 

No experimento da Figura 27, os taps foram apenas encaixados, pois o encaixe 

justo garantiu uma boa vedação. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Apesar do experimento abordar o teorema de Stevin assim como o anterior, 

existe algumas diferenças entre ambos, enquanto o experimento teorema de Stevin (1) 

mostra que a água exerce pressão nas paredes do recipiente em que está contido e que 

está pressão se torna maior com a profundidade e não com o volume do fluido. O 

experimento Teorema de Stevin (2), possibilita que o aluno verifique que a água 

também exerce pressão na superfície de um corpo submerso, e que esta pressão é tanto 

maior quanto maior for a profundidade em que o corpo se encontra. Este experimento 

possibilita ainda uma correlação com outros fenômenos da estática dos fluidos como, 

por exemplo, o princípio de Pascal. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Como materiais acessórios serão necessários: um balde com água com mais de 

35 cm de altura e um pano para que os alunos possam enxugar as mãos. 

 Deve-se colocar água no balde até uma altura que o experimento possa ser 

mergulhado sem que a água transborde. O aluno precisará ser instruído a mergulhar o 

experimento na vertical de forma que a extremidade contendo apenas um cone fique 

para cima, fora da água. Como o ar dentro do experimento se encontra em um sistema 

fechado, ao se mergulhar na vertical a extremidade do cano que contém os 3 (três) 

cones, o líquido exercerá uma pressão empurrando as membranas para o interior dos 

cones e com isso o ar enclausurado no sistema exercerá uma pressão correspondente na 

membrana do balão do cone externo. Quanto mais se afundar o experimento, sempre na 

vertical mais as membranas submersas serão pressionadas para dentro dos cones e 

consequentemente mais a membrana do cone externo será pressionada para fora do cone 

(Figura 28). Através do tato o aluno com cegueira perceberá esse aumento de pressão 

tanto tateando a membrana que se encontra fora da água no topo do experimento, como 
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também tocando as membranas que estão submersas. O educador poderá ainda a partir 

deste experimento informar que a pressão exercida pela água nas membranas submersas 

provoca um aumento de pressão no ar que esta aprisionado no experimento e esse 

aumento de pressão torna-se perceptível na membrana do cone fora dá água, por meio 

do princípio de Pascal. 

 

 
Figura 28. Aplicação do Teorema de Stevin (2) 

 

 A partir da Física trabalhada no experimento, é possível citar e discutir alguns 

fenômenos e aplicações, como: 

 O motivo do desconforto sentido nos tímpanos ao se mergulhar cada vez mais 

fundo em um rio ou piscina. Na explicação é possível correlacionar à pressão 

que a água exerce nas membranas do experimento com a pressão que a água de 

uma piscina exerce na membrana timpânica dos ouvidos. 

 Discutir os efeitos da pressão da água no corpo humano durante um mergulho, e 

os limites de pressão que o ser humano pode suportar. 

 Experimento – “Vasos Comunicantes táteis”  

 Existem muitos modelos de experimentos de vasos comunicantes na internet, no  

entanto o diferencial no modelo aqui apresentado, se encontra nas adaptações que foram 

feitas, a fim de possibilitar seu uso com os alunos com cegueira.  

 Materiais para confecção: 2 (duas) abraçadeiras de nylon de 37 cm x 0,7 cm; 5 

(cinco) abraçadeiras de nylon de 28 cm x 0,48 cm (cor preta); 2 (dois) pedaços de 

mangueira cristal com 30 cm de comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de 

espessura; 1 (um) registro de água de 3/8”; 1 (uma) pedaço de MDF com de 30 cm de 
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largura, 60 cm de comprimento e 2,0 cm de espessura; 4 (quatro) sapatas niveladoras 

com bucha 1/4; 1 (um) bloco de madeira de 5 x 15 x 18 cm; cola quente, cola 

instantânea (cianoacrilato) e 2 (dois) recipientes de diâmetros diferentes.  

 Observação: Os experimentos da Figura 29 possuem ambos 15 cm de altura, 

sendo um com 12 cm de diâmetro e o outro com 19 cm de diâmetro. O importante é que 

ambos tenham a mesma altura, porém diâmetros de tamanhos diferentes. 

 Confecção do experimento:  

 

  
(a) (b) 

Figura 29. Confecção do experimento vasos comunicantes táteis. 

 

1. Nos recipientes devem ser feitas medições em alto-relevo, por meio da colagem 

de pedaços de 1,0 cm de braçadeira de plástico na cor preta, espaçados a cada 

1,0 cm entre uma marcação e a marcação seguinte levando em consideração o 

ponto central dos pedaços de braçadeira, perfazendo dessa forma 15 cm de 

medição tanto na parte externa como na parte interna dos recipientes. Para 

facilitar a medição a cada 0,5 cm deve-se realizar uma marcação diferenciada 

onde ao invés de ter apenas um pedaço de braçadeira contínuo, as marcações 

devem ser feitas com dois pequenos pedaços de 0,7 cm espaçados em 0,5 cm, 

conforme a Figura 29(b). Os pedaços de braçadeiras podem ser colados com 

cola instantânea. 

2. Em cada recipiente nas laterais distante 1,0 cm do fundo, deve ser feito 1 (uma) 

abertura circular com 1,4 cm diâmetro. De posse de duas mangueiras de 30 cm 

de comprimento por 1,4 cm de diâmetro, estas devem ser conectadas nas 

aberturas feitas nos recipientes e as outras extremidades deverão ser conectadas 

a um registro de água com diâmetro correspondente as mangueiras.  

3. Utilizando o pedaço de MDF (2 x 30 x 60 cm) e as 4 (quatro) sapatas 

niveladoras com Bucha 1/4, deve-se construir a base do experimento;  
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4. Na face da base em que ficaram apoiados os fundos dos recipientes, o registro 

deverá ser fixado firmemente com 2 (duas) braçadeiras de nylon (37 x 0,7 cm) 

próximo a uma das borda de arestas de 60 cm. O registro deve ficar centralizado 

conforme mostra a Figura 29. A vedação nas conexões das mangueiras com os 

recipientes e também com o registro poderá ser realizada com cola quente. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para mostrar aos alunos que a água contida em 

um conjunto de vasos abertos e separados em suas partes superiores, porém interligado 

por suas partes inferiores, independente dos formatos a água sempre atingirá o mesmo 

nível em todos os vasos. 

 Observações para utilização do experimento: 

 Como materiais acessórios serão necessários: uma vasilha com água suficiente 

para ser utilizada no experimento, uma garrafa de plástico, uma régua ou trena 

com medições em alto-relevo, um nível e um pano para que os alunos possam 

enxugar as mãos. 

 Primeiramente o professor deve escolher uma superfície bem nivelada para 

colocar o experimento, o nivelamento da base do experimento poderá ser verificado 

utilizando um nível como o que aparece na Figura 29 (b), caso a superfície apresente 

algum desnível, este deve ser corrigido utilizando as sapatas niveladoras da base, pois 

caso não seja feito, erros de medição poderão ocorrer quando o aluno for comparar o 

nível da água nos dois recipientes através das marcações em alto-relevo.  

 Observado os cuidados acima, e estando o registro de água fechado o professor 

precisa instruir o aluno a despejar uma mesma quantidade de água em ambos os 

recipientes, para este fim deverá ser entregue ao discente uma garrafa contendo um 

volume de água um pouco inferior ao volume do recipiente menor do experimento, a 

fim de evitar que a água transborde quando for despejada. O aluno deverá despejar toda 

a água da garrafa em apenas um dos recipientes, encher a garrava novamente e logo 

após despejar o conteúdo no outro recipiente. 

 Ao despejar a água nos dois recipientes o discente com cegueira a partir das 

medições táteis, verificará que no recipiente mais estreito a coluna de água ficará mais 

alta. Ao abrir o registro, será possível constatar que o nível de água no recipiente mais 

estreito começará a diminuir enquanto que o nível da água no recipiente mais largo 

começará a aumentar até que ambos fiquem nivelados. Novamente através do tato o 

aluno cego poderá verificar o fenômeno. 
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 A partir das observações realizadas deve-se explicar que a água flui do 

recipiente mais estreito para o mais largo mesmo ambos tento a mesma quantidade de 

água devido à diferença de pressão gerada pelo fluido em cada um dos recipientes. Pelo 

teorema de Stevin a pressão exercida no registro pela coluna de água existente no 

recipiente mais estreito será maior que a pressão no registro exercida pela menor coluna 

de água existente no recipiente mais largo, isso porque a pressão não depende da 

quantidade mais sim da altura da coluna de água, ou seja, da profundidade.  Dessa 

forma o registro ao ser aberto, permitirá que a água passe do recipiente mais estreito 

para o mais largo a fim de que em ambos o fluido atinja o mesmo nível e, portanto passe 

a produzir a mesma pressão no registro, alcançando assim o equilíbrio hidrostático.  

 Para enriquecer mais a discussão e mostrar para os alunos que o nivelamento da 

superfície da água nos vasos busca sempre atingir a mesma altitude na atmosfera, a água 

precisa ser retirada do experimento e o aluno deverá ser instruído, a colocar o calço de 

madeira de 5 cm de altura em baixo do vaso menor conforme a Figura 30, o discente 

deve derramar toda água da garrafa no recipiente maior, encher a garrafa novamente e 

continuar despejando lentamente  no recipiente maior até o ponto em que a superfície da 

água quando está estiver em equilíbrio, fique bem próxima a borda do recipiente maior. 

Nessa etapa final é necessário que o professor ajude o aluno, orientando quando a água 

atingir o nível desejado e alertando o aluno nos momentos em que a água estiver prestes 

a transbordar. 

 

  
Figura 30. Aplicação do experimento vasos comunicantes táteis. 

  

 Após o atingido o equilíbrio o aluno com cegueira constatará pelas medições nas 

laterais dos recipientes em alto relevo que a altura da coluna de água no recipiente que 

está sobre o calço somado aos 5 cm de altura do calço é igual a altura da coluna de água 

do recipiente maior. O professor a partir dessa observação pode explicar para os alunos 

que a água procura-se nivelar a uma mesma altitude na atmosfera, ou seja, a um mesmo 

ponto onde as superfícies do líquido em ambos os recipientes estejam sujeitas ao mesmo 

valor de pressão atmosférica. No caso do experimento, mesmo o recipiente mais estreito 
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estando sobre o calço, a distância da superfície da água em ambos os vasos até a posição 

do registro é a mesma, ou seja, a distância vertical continua a mesma. Para mensurar 

essa distância o aluno poderá também utilizar a régua ou a trena com medições táteis. 

 A partir da Física trabalhada no experimento, o professor pode explicar algumas 

das aplicações do princípio dos vasos comunicantes: 

 Como a distribuição de água numa cidade, condomínio ou residência;  

 A comunicação entre poços de água através de lençóis freáticos; 

 A utilização dos vasos comunicantes (mangueiras com água dentro) por 

pedreiros no nivelamento de paredes. 

 Experimento – “Caixa-d’água com observações táteis”  

 Materiais para confecção: 01 (um) pedaço de mangueira cristal com 70 cm de 

comprimento, 1,4 cm de diâmetro e 0,2 cm de espessura; 01 (um) recipiente com tampa 

de 11 cm de altura por 12 cm de diâmetro (para representar a caixa-d’água); 01 (uma) 

recipiente que servirá para receber a água da torneira (quanto ao tamanho do recipiente 

o importante é que suas dimensões possibilite que seja possível introduzi-lo nos andares 

abaixo da torneira); 01 (uma) torneira plástica para bebedouro rosca longa; 02 (duas) 

abraçadeiras de nylon na cor preta de 28 cm x 0,48 cm; 02 (duas) abraçadeiras plásticas 

para encaixe; cola de madeira; cola quente; cola instantânea (cianoacrilato); resina epóxi 

e pregos. 

 Observação: para construção da maquete são necessário os seguintes recortes de 

MDF de 1cm de espessura: 1 (um) retângulo de 20 x 70 (base do experimento); 3 (três) 

retângulos de 3 x 20 (pés do experimento); 2 (dois) retângulos de 9 x 24 (Paredes da 

plataforma da caixa-d’água); 1 (um) retângulo de 12 x 14  (laje da caixa-d’água); 1 (um) 

retângulo de 20 x 70 (muro); 2 (dois) retângulos de 20 x 45 (paredes do prédio); 2 (dois) 

retângulos de 14 x 20 (pisos do 2º e 3º andar); 2 (dois) retângulos 15 x 22 (telhado) e 2 

(dois) triângulos retângulos de 11 x 11 nos catetos (fachada do prédio). 

Confecção do experimento:  
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Figura 31. Confecção do experimento caixa-d’água com observações táteis 

 

1. Como pode ser verificado na Figura 31, o experimento trata-se de uma maquete 

construída em MDF para representar a distribuição de água de uma caixa-d’água 

para uma casa de três andares. A junção dos recortes de MDF pode-se feita 

utilizando cola de madeira e pregos. Deve-se atentar na construção que em 

relação à base do experimento, o fundo da caixa-d’água precisa ficar a uma 

altura superior a abertura feita para o encaixe das torneiras no primeiro e 

segundo andar, enquanto que a altura da borda superior da caixa não deverá 

ultrapassar a altura do local de fixação da torneira no terceiro andar. 

1. No experimento apresentado na Figura 31, o fundo da caixa-d’água se encontra 

a 25 cm de altura da base do experimento e a caixa possui 11 cm de altura. As 

aberturas feitas nas paredes do prédio tem tamanho correspondente ao diâmetro 

da torneira e foram feitas a 8,0 cm, 24 cm  e 40 cm de altura em relação a base. 

2. No recipiente que simulará a caixa-d’água, deverá ser feito medições táteis em 

centímetros tanto externamente como internamente, utilizando pequenos recortes 

de braçadeira de plástico na cor preta de 1 cm. Para facilitar a medição a cada 5 

cm em vez de um recorte contínuo  a marcação poderá ser feita de forma 

descontinua por dois recortes de 0,7 cm espaçados lateralmente em 0,5 cm, 

como mostra a Figura 31. 
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3. Para realizar a ligação entre a caixa d’agua e a torneira deve-se ser utilizado um 

pedaço de mangueira de 70 cm de comprimento por 1,4 de diâmetro. Na fixação 

da mangueira ao recipiente recomenda-se usar resina epóxi, os possíveis 

vazamentos no encaixe da mangueira com a torneira poderão ser sanado 

utilizando cola quente. As duas braçadeiras plásticas de encaixe servirão para 

fixar a mangueira na representação de muro na maquete. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Este experimento foi planejado para mostrar de forma mais lúdica alguns dos 

conceitos de hidrostática aplicados em sistemas de distribuição de água, como os 

reservatórios elevados popularmente conhecidos como caixas-d’água. Através do 

experimento, portanto é possível abordar de forma interativa: o princípio dos vasos 

comunicantes, o teorema de Stevin, e os efeitos da pressão atmosférica.  

 Observação: para utilização do experimento serão necessários como materiais 

acessórios uma régua ou trena com medições em alto-relevo e um pano para que os 

alunos possam enxugar as mãos durante o manuseio. 

Antes de pedir para o aluno fazer uso do experimento, o professor deverá 

colocar água na caixa-d’água tendo o cuidado para não deixar ar aprisionado no sistema. 

Para evitá-lo a torneira deve ser aberta assim que se começar a encher a caixa e a partir 

do momento que um pouco de água jorrar pela torneira está deverá ser fechada. A caixa 

deve ser preenchida até a superfície da água ficar a 1 cm de distância da borda. 

Com o experimento já em condições de operação o educador deverá instruir o 

discente com cegueira a tatear as medições internas da caixa-d’água e verificar a que 

distância a superfície do líquido se encontra da borda do recipiente. Logo em seguida o 

aluno deve ser instruído a encaixar a torneira no primeiro andar, colocar a vasilha para 

receber a água embaixo, abrir a torneira e colocar a mão entre a torneira e a vasilha para 

que sinta a água saindo. O aluno através do sinestésico poderá analisar dessa forma a 

pressão com que a água jorra. 

Logo após do procedimento ser realizado no primeiro andar, deve-se pedir para 

o aluno despejar a água recolhida na vasilha dentro da caixa-d’água, retirar a torneira do 

primeiro andar e a encaixar no segundo andar. Mais uma vez o aluno deverá colocar a 

vasilha embaixo para receber a água, a abrir o registro da torneira, sentir a pressão com 

que a sairá e a comparar com a pressão verificada no primeiro andar. Nesse momento o 

aluno perceberá que com a maior altura dos andares a pressão da água diminui. Este é o 
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momento ideal para o professor explicar o motivo da diminuição na pressão com base 

no teorema de Stevin.  

Mai uma vez o aluno deverá despejar a água recolhida na caixa-d’água, retirar a 

torneira do segundo andar, fixá-la agora no encaixe do terceiro andar e colocar a vasilha 

coletora embaixo da torneira. Após abrir o registro da torneira o aluno verificará que 

não sairá água da torneira. O discente deverá ser instruído a utilizar a régua ou a trena 

com medições em alto-relevo para medir a partir da base do experimento as alturas das 

três posições que a torneira ocupou, e a altura em que se encontra a superfície da água 

na caixa-d’água. O aluno assim irá constatar através de suas medições que no terceiro 

andar a torneira encontra-se localizada em uma altura superior à caixa-d’água. Nesse 

momento o professor precisa explicar que o fato da água não sair deve-se ao princípio 

dos vasos comunicantes, ou seja, a água sempre procura atingir o mesmo nível em 

recipientes conectados, dessa forma não é possível sair água no terceiro andar, porque a 

torneira deste andar se encontra a cima do nível da água na caixa d’água. 

Ainda no experimento é possível mostrar a ação da pressão atmosférica na 

distribuição de água. Para esse fim deve-se instruir o aluno a lacrar o recipiente que 

representa a caixa d’água com a sua tampa (observação: o recipiente escolhido para 

representar a caixa-d’água deve possuir uma tampa com boa vedação). Ao abrir a 

torneira agora novamente posicionada no primeiro andar, o aluno irá perceber que sairá 

apenas um pouco de água e que logo após a água para de jorrar, mesmo a caixa estando 

cheia de água. A partir desse fenômeno observado deve-se explicar aos alunos que se 

em uma residência, uma caixa-d’água localizada, por exemplo, a 7 metros de altura o 

proprietário resolver vedá-la totalmente, impedindo qualquer entrada de ar, a pressão 

atmosférica impedirá que a água saia nas torneiras, pois a pressão que a água exerce em 

virtude da coluna de água formada a essa altura é inferior a pressão atmosférica. Deve-

se informar ao aluno que a pressão atmosférica equivale a aproximadamente a pressão 

exercida por uma coluna de água de 10,34 m ao nível do mar, esse é o motivo da água 

não sair no exemplo dado. 

 Experimento – “Princípio de Pascal Tátil” 

 Este experimento foi planejado a fim de tornar possível por meio do tato que 

alunos com cegueira possam verificar experimentalmente que variando a pressão em um 

fluido incompreensível aprisionado em um sistema fechado está variação de pressão se 

transmite integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente em que 

está contido (HALLIDAY; RESNICK; WALTER, 2009). 



102 

 O experimento é constituído por um conjunto de seringas com água em seu 

interior e raias para medição em alto-relevo espaçadas em 1 cm o que possibilita 

mensurar os deslocamentos dos êmbolos das seringas horizontais na base que  

deslocam-se de acordo com a variação de pressão no sistema (Figura 32). 

 

  
a b 

Figura 32. Funcionamento do experimento princípio de Pascal tátil 

 

 Materiais para confecção: 3 (três) seringas descartável de 5 ml; 1 (uma) 

seringa veterinária esterilizável de 25 ml; 5 (cinco) abraçadeiras de nylon na cor preta 

de 28 cm x 0,48 cm; 1 (um) cano de PVC de 25 cm de comprimento e 2,5 cm de 

diâmetro; 3 (três) sapatas niveladoras com bucha 1/4; 1 (uma) abraçadeiras de metal 

tipo fita; 1 (um) parafuso zincado (5/32 x 2); cola instantânea (cianoacrilato); cola 

quente; resina epóxi; cola de madeira; pregos e fita isolante. 

 Observação: para construção da base do experimento são necessários os 

seguintes recortes de MDF de 1 cm de espessura: 3 (três) recortes quadrados de 5 cm de 

aresta e 2 (dois) recortes com as mesmas dimensões possuindo ambos 6 arestas, sendo 

que as três menores  devem medir 5,0 cm e  as três maiores 27 cm, conforme modelo 

apresentado na Figura 33(b). 

 Confecção do experimento: 
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(a) (b) 

Figura 33. Confecção do experimento princípio de Pascal tátil 

 

1. Para a confecção de uma base conforme a do experimento da Figura 33, cada 

aresta menor da face superior da base deve ser ligada a aresta menor da face 

inferior por meio de um dos recortes de MDF quadrado de 5 x 5 cm. Na face 

superior em sua região central deverá ser realizado uma abertura circular de 2,5 

cm de diâmetro e na face inferior da base, devem ser colocados 3 (três) sapatas 

niveladoras com bucha de 1/4. Para unir os recortes de MDF recomenda-se 

utilizar de madeira e prego.  

2. Construída a base o próximo passo é encaixar na abertura circular o cano de 25 

cm por 2,5 cm de diâmetro. Assim que o cano sair no outro lado da face superior 

da base, nesta extremidade do cano deve-se colocar um tap de 2,5 cm e a partir 

daí continuar a introduzir o cano até que o tap fique encostado na face inferior da 

base. Para fixar essa extremidade na face inferior pode ser posto um parafuso na 

base inferior bem ao lado do cano e utilizar uma abraçadeira de metal fita 

parafusável envolvendo o parafuso e o cano.  

3. Distante 1,5 cm de altura da face superior da base devem ser feitos no cano três 

aberturas circulares com diâmetro correspondente ao das seringas de 5 ml. As 

aberturas devem ser espaçadas por igual em um ângulo de 120º entre os centros. 

4. De posse de 3 (três) seringas de 5 ml (sem agulhas e com as extremidade 

retiradas) estas devem ser introduzindo 1 cm nas aberturas feitas no cano. Para 
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que estas permaneçam fixas e os encaixes fiquem vedados, deve-se utilizado 

resina epóxi ou cola quente. 

5. Utilizando recortes de braçadeiras de plástico de 4,0 cm e cola instantânea, 

devem ser feitas raias para medição, espaçadas em 1,0 cm conforme a Figura 

33(b). 

6. A extremidade livre do cano deve ser cuidadosamente aproximada do fogo a fim 

de aquecê-la até o ponto em que seja possível moldá-la de forma a possibilitar o 

encaixe da extremidade da seringa de 25 ml. Após encaixar a seringa a 

extremidade do cano deve ser resfriada com água a temperatura ambiente. 

7. Deve-se retirar a seringa de 25 ml, e introduzir uma quantidade de água no 

sistema, de forma que o experimento fique montado com os êmbolos das 

seringas nas seguintes posições: o êmbolo da seringa de 25 ml deve ficar 

totalmente distendido e os êmbolos das 3 (três) seringas de 5 ml totalmente 

comprimidos.  

8. Na região de encaixe da seringa de 25 ml com cano, está deve ser envolvida com 

fita isolante para evitar vazamentos durantes a operação do experimento em 

virtude da variação de pressão. 

 Procedimentos Metodológicos:  

 Primeiramente para utilizar o experimento, e necessário que os êmbolos das 

seringas de 5 ml estejam todos comprimidos até o seu limite e o êmbolo da seringa de 

25 ml esteja distendido. O professor deve instruir o aluno a pressionar o êmbolo maior, 

localizado na parte superior do experimento, esse procedimento provocará uma variação 

de pressão na água enclausurada no sistema, levando os êmbolos das seringas menores a 

responderem ao aumento de pressão, deslocando-se todos a uma mesma distância. O 

aluno através das raias em alto-relevo poderá medir os deslocamentos dos êmbolos e 

assim constatar que foram iguais.  

 Diante das observações que serão realizadas o educador deverá esclarecer aos 

alunos que o motivo dos êmbolos se distenderem por igual ocorre por que a variação de 

pressão produzida na água contida no sistema distribuiu-se integralmente em todas as 

direções pelo líquido agindo, portanto nas paredes do sistema como nas extremidades 

dos êmbolos menores que se encontram em contato com a água. Como os êmbolos 

possuem as mesmas dimensões e características, estes se deslocam a uma mesma 

distância já que estão sendo submetidos à mesma variação de pressão.  
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 Ainda é possível a partir do experimento, ensinar aos alunos que através do 

princípio de Pascal é possível mudar o sentido ou a direção de uma força num sistema, 

pois é possível verificar no experimento, que uma força aplicada na vertical no êmbolo 

maior é capaz de produzir forças na horizontal nos êmbolos menores. 

 Outra vantagem no uso deste experimento é a possibilidade de se constatar que 

através do princípio de Pascal é possível ampliar uma força. Para demonstrar esse 

fenômeno o aluno deverá ser instruído a estender os 3 êmbolos menores, depois 

pressionasse apenas 1 (um) destes êmbolos até o final, e por último apertar o êmbolo 

maior para novamente distender o êmbolo menor  que havia sido comprimido. Através 

do sinestésico é possível o aluno comparar as forças que aplicou nos êmbolos e assim 

verificar que para pressionar o êmbolo menor é necessário aplicar uma força menos 

intensa que para pressionar o êmbolo maior. A partir dessas observações é possível 

discutir com o aluno que a pressão é proporcional a força e inversamente proporcional a 

área.  

 Através das observações realizadas no experimento, o professor poderá abordar 

ainda vários exemplos da aplicação do princípio de Pascal como: 

 As contrações do estômago durante o vômito que aumentam a pressão sobre o 

conteúdo gástrico, lançando-o para fora; 

 A utilização do princípio de Pascal por alguns animais que percebem suas presas 

pela variação de pressão que estas causam na água quando se movimentam; 

 A manobra de Heimlich utilizada por bombeiros para desobstrução das vias 

aéreas superiores. 

 O princípio de funcionalmente de sistemas hidráulicos como os existentes em 

elevadores, freios e prensas hidráulicas. 
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Apêndice B  

Roteiros de entrevistas 

1º Roteiro - Entrevista com professor(a) do CAP responsável pela disciplina de 

Ciências. 

 Quais as diferenças entre o papel da escola comum e o papel do CAP no 

processo de ensino e aprendizagem de alunos com cegueira? 

 Comente um pouco sobre os recursos e procedimentos didáticos utilizados no 

CAP no processo de ensino e aprendizagem de alunos com cegueira referente à 

discussão de conteúdos de Física na disciplina de Ciências Naturais. 

 Que recursos didáticos o CAP possui e utiliza para ensinar conceitos de Física, 

especialmente os relacionados ao conteúdo de Estática dos Fluidos, como: 

teorema de Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal? 

2º Roteiro - Avaliação dos experimentos. 

 Nome? 

 Sexo? 

 Idade? 

 Formação? 

 Possui cursos voltados para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

cegueira? 

 Quanto tempo trabalha no ensino de alunos com cegueira? 

 Você gostaria de fornecer mais alguma informação que julga relevante sobre seu 

perfil? 

 Os experimentos aqui apresentados foram confeccionados para se trabalhar de 

forma experimental no Ensino Fundamental, os conteúdos de Física: teorema de 

Stevin, princípio dos vasos comunicantes e princípio de Pascal. Como você 

avalia estes experimentos construídos e adaptados para o processo de ensino e 

aprendizagem de alunos videntes e de alunos com cegueira? Estes experimentos 

proporcionam a acessibilidade? 

3º Roteiro - Entrevista com professor de Ciências. 

 Nome? 

 Sexo? 

 Idade? 
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 Formação? 

 Possui cursos voltados para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

cegueira? 

 Qual a quantidade de alunos na classe em que estuda o(a) aluno(a) com 

cegueira? 

 Na escola existe laboratório de Ciências e/ou aparatos experimentais de Física? 

 Existe sala de recursos com profissional capacitado para o atendimento de 

alunos com cegueira? 

 Levando em consideração as particularidades que existem no ensino de alunos 

com cegueira e no ensino de alunos videntes, quais são as metodologias e 

experimentos que você utiliza durante suas aulas? 

 Fale um pouco sobre algumas das dificuldades que você encontra para ensinar 

conceitos e fenômenos físicos em uma classe de alunos onde encontram-se 

juntos  o aluno de visão normal com o aluno cego. 

 Você já ensinou para alunos cegos alguns destes conteúdos: “Teorema de 

Stevin”, “Princípio dos Vasos Comunicantes” e “Princípio de Pascal”? 

4º Roteiro - Entrevista com os alunos com cegueira. 

 Nome? 

 Sexo? 

 Idade? 

 Série? 

 Faça um breve resumo sobre você. Com quem mora? Realiza algum curso ou 

outra atividade educativa fora da escola?  

 Quando se iniciou a deficiência visual e quando perdeu totalmente a visão? 

 Descreva como são as aulas de Ciências em geral? 

 Nas aulas de Ciências da escola você já interagiu através do tato com algum 

experimento construído a fim de verificar um determinado fenômeno Físico? 

5º Roteiro - Pré-teste: Avaliação dos conhecimentos prévios 

 Nome? 

 Sexo? 

 Idade? 

 Série? 
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 1ª) Você já estudou alguns dos conteúdos a seguir: densidade, pressão, teorema 

de Stevin, princípio dos vasos comunicantes ou princípio de Pascal?  

 2ª) Numa bacia com água, foram liberados sob a água um lápis e uma moeda. A 

moeda afundou atingindo o fundo do recipiente e lá permaneceu. O lápis, porém, 

ficou boiando sob a água. Qual possui a densidade menor o lápis a moeda ou a 

água? Explique sua resposta. 

 3ª) Imagine uma pessoa em cima de um colchão em três situações: 1ª deitado no 

colchão, 2ª sentado no colchão e 3ª em pé apoiado sobre as plantas dos pés. Em 

qual situação essa pessoa exerce maior pressão no colchão? Explique sua 

resposta. 

 4ª) Dê alguns exemplos de fluidos. 

 5ª) Quando uma pessoa mergulha em uma piscina a água exerce pressão em seus 

tímpanos, quanto mais fundo se mergulha maior o desconforto sentido nos 

ouvidos. Por que isso acontece? 

 6ª) Analise as situações a seguir: Paulo é um mergulhador e se encontra a 2 

(dois) metros abaixo da superfície de uma pequena piscina residencial; Ricardo, 

que também é mergulhador se encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície de 

uma piscina olímpica, que é muito maior. Compare a pressão que a água exerce 

no corpo de Paulo com a pressão que a água exerce no corpo de Ricardo. 

 7ª) Por que ao escovar os dentes, quando se aperta um tubo de creme dental 

próximo à extremidade fechada a pasta sai na outra extremidade aberta do tubo?  

 8ª) Por que um reservatório para abastecimento de água, ou seja, uma caixa 

d’água deve ficar acima do andar mais elevado de um prédio e não nos andares 

mais baixos ou mesmo no chão?  

6º Roteiro - Pós-teste: Avaliando da aprendizagem dos alunos. 

 1ª) Numa bacia com água, foram liberados sob a água um lápis e uma moeda. A 

moeda afundou atingindo o fundo do recipiente e lá permaneceu. O lápis, porém, 

ficou boiando sob a água. Qual possui a densidade menor o lápis a moeda ou a 

água? Explique sua resposta. 

 2ª) Imagine uma pessoa em cima de um colchão em três situações: 1ª deitado no 

colchão, 2ª sentado no colchão e 3ª em pé apoiado sobre as plantas dos pés. Em 

qual situação essa pessoa exerce maior pressão no colchão? Explique sua 

resposta. 
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 3ª) Dê alguns exemplos de fluidos. 

 4ª) Quando uma pessoa mergulha em uma piscina a água exerce pressão em seus 

tímpanos, quanto mais fundo se mergulha maior o desconforto sentido nos 

ouvidos. Por que isso acontece? 

 5ª) Analise as situações a seguir: Paulo é um mergulhador e se encontra a 2 

(dois) metros abaixo da superfície de uma pequena piscina residencial; Ricardo, 

que também é mergulhador se encontra a 2 (dois) metros abaixo da superfície de 

uma piscina olímpica, que é muito maior. Compare a pressão que a água exerce 

no corpo de Paulo com a pressão que a água exerce no corpo de Ricardo. 

 6ª) Por que ao escovar os dentes, quando se aperta um tubo de creme dental 

próximo à extremidade fechada a pasta sai na outra extremidade aberta do tubo?  

 7ª) Por que um reservatório para abastecimento de água, ou seja, uma caixa 

d’água deve ficar acima do andar mais elevado de um prédio e não nos andares 

mais baixos ou mesmo no chão? 

 8ª) Qual sua opinião sobre a forma como a aula foi ministrada: excelente, ótima, 

boa ruim ou péssima? Explique a escolha.       

 9ª) Entre os experimentos utilizados qual ou quais você mais gostou, e por quê? 
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